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1

SVARBIAUSI NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. TAIKOMŲ NAUJŲJŲ
PVM TAISYKLIŲ ASPEKTAI

1.1 ĮVADAS
Nuo 2021 m. liepos 1 d. bus pradėti taikyti įvairūs Direktyvos 2006/112/EB (PVM
direktyvos) pakeitimai, susiję su PVM taisyklėmis, taikomomis tarpvalstybinei e. prekybai,
kurią vykdydamos įmonės tiekia prekes arba teikia paslaugas vartotojams (B2C). Šias
taisykles Taryba priėmė 2017 m. gruodžio mėn. Direktyva 2017/2455 ir 2019 m.
lapkričio mėn. Direktyva 2019/1995 (E. prekybos PVM direktyvos).
Kaip nurodyta Komisijos 2015 m. komunikate „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos
strategija“1 ir 2016 m. komunikate dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės
kūrimas. Laikas spręsti“2, šie pakeitimai buvo padaryti siekiant įveikti tarpvalstybinio
pardavimo internetu kliūtis. Jais pirmiausia bus mažinami dėl nuotolinės prekybos prekėmis
apmokestinimo PVM tvarkos ir mažos vertės siuntų importo kylantys sunkumai, konkrečiai
susiję su tuo, kad:
 ES įmonės, kurios internetu parduoda prekes kitose valstybėse narėse esantiems
galutiniams vartotojams ir šis pardavimas viršija nuotolinės prekybos ribą, t. y.
35 000 EUR / 100 000 EUR, turi užsiregistruoti PVM mokėtojomis ir mokėti PVM
vartotojo valstybėje narėje. Todėl prekiautojai patiria didelę administracinę naštą ir
sunku vystytis ES vidaus prekybai internetu;
 mažos iki 22 EUR vertės prekių importas atleidžiamas nuo PVM ir tuo naudojantis
sukčiaujama, todėl valstybės narės praranda dalį mokestinių pajamų;
 ne ES įmonės, kurios prekes iš trečiųjų šalių parduoda vartotojams Europos Sąjungoje,
gali tiekti į Europos Sąjungą PVM neapmokestinamas prekes neužsiregistravusios PVM
mokėtojomis, todėl jos, palyginti su ES įsisteigusiomis jų konkurentėmis, patiria aiškų
komercinį pranašumą.
Naujosiomis taisyklėmis bus suvienodintos sąlygos ES įmonėms ir ne ES įmonėms, kurios,
remiantis iki 2021 m. liepos mėn. galiojančiomis taisyklėmis, neturi apskaičiuoti PVM,
supaprastintos su PVM susijusios tarpvalstybinę e. prekybą vykdančių įmonių prievolės ir
sustiprinta ES bendroji rinka. Pagrindiniai pakeitimai yra šie:
 atsižvelgiant į sėkmingai veikiančią vieno langelio principu grindžiamą apmokestinimo
PVM minisistemą (MOSS), kurią taikant telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninių
(TTE) paslaugų teikėjai gali užsiregistruoti PVM mokėtojais vienoje valstybėje narėje ir
toje valstybėje narėje mokėti kitose valstybėse narėse mokėtiną PVM3, ši sistema bus
pradėta taikyti kitoms B2C paslaugoms, Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis
ir tam tikram prekių tiekimui šalies viduje, todėl bus išplėsta vieno langelio principu
grindžiama sistema (OSS);
1

COM(2015) 192 final
COM(2016) 148 final
3
Žr. Komisijos parengtas aiškinamąsias pastabas ir vadovus dėl TTE paslaugų apmokestinimo PVM
tvarkos: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronicservices/content/guides_en.
2
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 bus panaikinta esama Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis taikoma riba; ją
pakeis nauja visoje ES taikoma 10 000 EUR riba, kurios nepasiekus, TTE paslaugų
teikimui ir Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis gali būti toliau taikomas
PVM toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs šias TTE paslaugas teikiantis
apmokestinamasis asmuo arba kurioje šios prekės yra tuo metu, kai prasideda jų
siuntimas arba gabenimas;
 bus įtrauktos specialios nuostatos, pagal kurias bus laikoma, kad įmonė, kuri sudaro
sąlygas tiekti prekes naudojantis internetine elektronine sąsaja, PVM tikslais pati gavo ir
tiekė prekes (tiekėju laikomas asmuo);
 bus panaikintas mažų iki 22 EUR vertės siuntų importui taikomas atleidimas nuo PVM
ir sukurta nauja speciali schema, skirta nuotolinei prekybai iš trečiųjų teritorijų ar
trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR; ši
sistema vadinama vieno langelio principu veikiančia importo sistema (IOSS);
 bus nustatytos supaprastinimo priemonės, skirtos nuotolinei prekybai importuojamomis
prekėmis 150 EUR vertės neviršijančiose siuntose, jei nesinaudojama schema IOSS
(specialios procedūros);
 bus nustatyti nauji apskaitos dokumentų saugojimo reikalavimai, taikomi įmonėms,
kurios sudaro sąlygas tiekti prekes ir teikti paslaugas naudojantis elektronine sąsaja,
įskaitant tuos atvejus, kai elektroninė sąsaja nėra tiekėju laikomas asmuo.

1.2 Į 2021 M. PAKEITIMŲ TAIKYMO SRITĮ PATENKANTYS SANDORIAI
Į naujųjų nuostatų taikymo sritį patenka šie sandoriai:
1) tiekėjų ir tiekėjais laikomų asmenų vykdoma nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar
trečiųjų šalių importuojamomis prekėms (ji apibrėžta PVM direktyvos 14 straipsnio 4
dalies antroje pastraipoje), išskyrus akcizais apmokestinamas prekes;
2) tiekėjų arba tiekėjais laikomų asmenų vykdoma Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba
prekėmis (ji apibrėžta PVM direktyvos 14 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje);
3) tiekėjais laikomų asmenų vykdoma prekyba šalies viduje (žr. PVM direktyvos 14a
straipsnio 2 dalį);
4) Europos Sąjungoje neįsisteigusių apmokestinamų asmenų arba Europos Sąjungoje, bet
ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigusių apmokestinamųjų asmenų paslaugų teikimas
neapmokestinamiesiems asmenims (galutiniams vartotojams).
Daugiau paaiškinimų apie 1 punkte nurodytus sandorius pateikta šių aiškinamųjų pastabų 4
skyriuje. Daugiau informacijos apie 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą prekių tiekimą ir paslaugų
teikimą pateikta 3 skyriuje.

1.3 SUSIJĘ TEISĖS AKTAI
Aiškinamosiose pastabose nurodyti šie teisės aktai:
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 Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su
pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva (ES) 2017/2455 ir Tarybos direktyva
(ES) 2019/1995 (PVM direktyva);
 Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos
Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo
priemonės, su pakeitimais, padarytais Tarybos įgyvendinimo reglamentu
(ES) 2017/2459 ir Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2026 (PVM
įgyvendinimo reglamentas);
 Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos
su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje su pakeitimais, padarytais Tarybos
reglamentu (ES) 2017/2454 (Administracinio bendradarbiavimo reglamentas);
 2020 m. vasario 12 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/194, kuriuo
nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su
specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems
paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis
ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės;
 2020 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/1109, kuriuo dėl COVID-19
pandemijos keičiamos direktyvos (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995, kiek tai susiję su
jų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis;
 2020 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/1108, kuriuo dėl COVID-19
pandemijos keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2454, kiek tai susiję su jo taikymo
datomis;
 2020 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1112, kuriuo dėl
COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2026,
kiek tai susiję su jo taikymo datomis;
 2020 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1318, kuriuo dėl
COVID‐19 pandemijos iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/21 ir
(ES) 2020/194, kiek tai susiję su jų taikymo datomis.

1.4 AIŠKINAMASIS ŽODYNĖLIS
B2C prekių tiekimas arba paslaugų teikimas (įmonės tiekia prekes arba teikia paslaugas
vartotojams) – prekių tiekimas arba paslaugų teikimas galutiniams vartotojams, apimantis
1.2 skirsnyje išvardytus (šiose aiškinamosiose pastabose išsamiau aprašytus) sandorius. Šiose
aiškinamosiose pastabose vartotojas taip pat gali būti vadinamas klientu.
Siunta – kartu supakuotos ir to paties tiekėjo arba pagrindinio tiekėjo tam pačiam gavėjui
vienu metu siunčiamos prekės, kurioms taikoma ta pati vežimo sutartis.
Tiekėju laikomas asmuo – apmokestinamasis asmuo, kuris laikomas gaunančiu prekes iš
pagrindinio tiekėjo ir tiekiančiu jas galutiniam vartotojui. Taigi, tiekėju laikomas asmuo turi
tas pačias su PVM susijusias teises ir prievoles kaip tiekėjas. Šiose aiškinamosiose pastabose
tiekėju laikomas asmuo yra apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes per
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elektroninę sąsają, kaip nustatyta PVM direktyvos 14a straipsnyje (žr. 2 skyriaus 2.12.1
skirsnį).
Nuotolinė prekyba prekėmis – Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis ir PVM
direktyvos 14 straipsnio 4 dalyje apibrėžta nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų
šalių importuojamomis prekėmis.
Elektroninė sąsaja turėtų būti suprantama kaip plati koncepcija, kuri dviem
nepriklausomoms sistemoms arba sistemai ir galutiniam naudotojui sudaro sąlygas bendrauti
naudojantis prietaisu arba programa. Elektroninė sąsaja gali būti svetainė, portalas, tinklų
sietuvas, prekyvietė, programų sąsaja (angl. API) ir pan.
Šiose aiškinamosiose pastabose nurodoma elektroninė sąsaja, atsižvelgiant į kontekstą, gali
reikšti pirmiau apibrėžtą elektroninę sąsają arba ją eksploatuojantį apmokestinamąją asmenį.
ES valstybės narės – Europos Sąjungos šalys, kurioms taikomos šios PVM taisyklės. Tai
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Graikija, Ispanija, Prancūzija,
Kroatija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Nyderlandai,
Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija ir Švedija.
Akcizais apmokestinamos prekės – produktai, pvz., alkoholis, tabakas ir energija, kuriems
taikomi suderinti akcizai.
Realizavimo paslaugos – prekių tiekėjams teikiamos paslaugos, kurias sudaro prekių
saugojimas sandėlyje, užsakymų paruošimas ir prekių gabenimas iš sandėlio.
Tarpininkas – Bendrijoje įsisteigęs asmuo, kurį nuotolinę prekybą iš trečiųjų teritorijų ar
trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis vykdantis tiekėjas arba tiekėju laikomas asmuo yra
paskyręs asmeniu, atsakingu už PVM mokėjimą ir vieno langelio principu veikiančioje
importo sistemoje nustatytų prievolių vykdymą.
Vidinė vertė:
a) komercinių prekių – pačių prekių kaina jų pardavimo eksportui į Sąjungos muitų teritoriją
metu, į kurią neįskaitomos transporto ir draudimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai jos įtrauktos į
kainą ir atskirai nenurodytos sąskaitoje faktūroje, išskyrus bet kokius kitus mokesčius ir
privalomuosius mokėjimus, kurių sumą muitinė gali įvertinti pagal atitinkamą dokumentą
(atitinkamus dokumentus);
b) nekomercinio pobūdžio prekių – kaina, kuri būtų sumokėta už pačias prekes, jei jos būtų
parduotos eksportui į Sąjungos muitų teritoriją.
Mažos vertės prekės – prekės siuntose, kurių vidinė vertė importuojant neviršija 150 EUR
(išskyrus akcizais apmokestinamus produktus).
Fiskalinis agentas – Bendrijoje įsisteigęs asmuo, tiekėjo paskirtas kaip asmuo, kuriam tenka
prievolė sumokėti PVM ir kuris atsako už PVM prievolių vykdymą.
Specialios schemos – specialias schemas sudaro Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems
asmenims
skirta
schema,
Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema ir importo apmokestinimo schema.
Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema – PVM direktyvos
XII antraštinės dalies 6 skyriaus 2 skirsnyje nurodyta speciali schema, taikoma paslaugoms,
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kurias teikia Bendrijoje neįsisteigę apmokestinamieji asmenys, – daugiau paaiškinimų
pateikta 3 skyriuje.
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema – PVM direktyvos
XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnyje nurodyta speciali schema, taikoma Bendrijos
vidaus nuotolinei prekybai prekėmis, prekių tiekimui valstybėje narėje, kuriam sąlygas sudaro
elektroninės sąsajos, ir paslaugoms, kurias teikia Bendrijoje, bet ne vartojimo valstybėje
narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, – daugiau paaiškinimų pateikta 3 skyriuje.
Importo apmokestinimo schema – PVM direktyvos XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4
skirsnyje nurodyta speciali schema, taikoma nuotolinei prekybai iš trečiųjų teritorijų ar
trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis, – daugiau paaiškinimų pateikta 4 skyriuje.
Prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas – apmokestinamasis asmuo, parduodantis prekes
arba paslaugas Europos Sąjungoje arba vykdantis nuotolinę prekybą iš trečiųjų teritorijų ar
trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis, kai šios prekės tiekiamos tiesiai klientui ir sąlygų
tiekti šias prekes nesudaro elektroninė sąsaja.
Bendrijoje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo – apmokestinamasis asmuo, kuris nėra
įsteigęs savo verslo Bendrijos teritorijoje ir neturi joje nuolatinio padalinio.
Trečiosios teritorijos ir trečiosios šalys – trečiosios teritorijos yra PVM direktyvos 6
straipsnyje nurodytos teritorijos, o trečioji šalis yra bet kuri valstybė arba teritorija, kuriai
netaikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (žr. PVM direktyvos 5 straipsnį). Šių
aiškinamųjų pastabų paskelbimo metu 6 straipsnyje išvardytos trečiosios teritorijos buvo šios:
Atos kalnas, Kanarų salos, Prancūzijos teritorijos Gvadelupa, Martinika, Reunjonas,
Prancūzijos Gviana, Sen Bartelemi, Sen Martenas; Alandų salos, Campione d'Italia, Italijai
priklausantys Lugano ežero vandenys, Heligolando sala, Biuzingeno teritorija, Seuta, Melilja,
Livinjas.
Pagrindinis tiekėjas – apmokestinamasis asmuo, tiekiantis prekes arba vykdantis nuotolinę
prekybą iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis per elektroninę
sąsają (žr. 2 skyriaus 2.1 skirsnį).
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2

ELEKTRONINIŲ SĄSAJŲ VAIDMENYS

2.1 ELEKTRONINĖ SĄSAJA, KURI YRA TIEKĖJU
DIREKTYVOS 2006/112/EB 14A STRAIPSNIS
2.1.1

LAIKOMAS

ASMUO

–

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM direktyva

PVM įgyvendinimo reglamentas



14 ir 14a straipsniai



5b straipsnis



31–33 straipsniai



5c straipsnis



36b straipsnis



5d straipsnis



66a straipsnis



41a straipsnis



136a straipsnis



54b straipsnis



169 straipsnis



54c straipsnis



205 straipsnis



63c straipsnis



219a–221 straipsniai



242 ir 242a straipsniai

2.1.2

Kodėl buvo įtrauktas 14a straipsnis?

Šis straipsnis buvo įtrauktas siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų PVM surinkimą ir kartu
sumažinti tiekėjams, mokesčių administratoriams bei vartotojams tenkančią administracinę
naštą. Apmokestinamieji asmenys, kurie sudaro sąlygas nuotolinei prekybai prekėmis
naudojantis elektronine sąsaja, bus įtraukiami į šiai prekybai taikomo PVM surinkimą. Šiuo
atžvilgiu į PVM direktyvą įtraukta nauja teisinė nuostata (14a straipsnis), kurioje nurodyta,
kad tam tikromis aplinkybėmis bus laikoma, jog šie apmokestinamieji asmenys prekes tiekia
patys, ir jiems teks prievolė sumokėti šiai prekybai taikomą PVM (tiekėju laikomo asmens
nuostata).
2.1.3

Kokiems sandoriams taikoma tiekėju laikomo asmens nuostata?

Apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes naudojantis elektronine sąsaja,
pvz., prekyviete, platforma, portalu arba panašiomis priemonėmis4, yra tiekėju laikomas
asmuo, kai:

4

Terminas „panašios priemonės“ apima visas dabartines ir būsimas technologijas, kuriomis galima vykdyti
pardavimą elektroniniu būdu.
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1) vykdoma nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių importuojamomis
prekėmis siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR; tokios prekės dažnai
vadinamos mažos vertės prekėmis – 14a straipsnio 1 dalis, arba
2) prekes neapmokestinamajam asmeniui Bendrijos viduje tiekia joje neįsisteigęs
apmokestinamasis asmuo; tai taikoma ir prekių tiekimui šalies viduje, ir Bendrijos
vidaus nuotolinei prekybai prekėmis – 14a straipsnio 2 dalis.
Kitaip tariant, apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes naudojantis
elektronine sąsaja, tampa tiekėju laikomu asmeniu, jei per jo elektroninę sąsają tiekiamos:
 prekės siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR, kai šios prekės yra tiekiamos
klientui Europos Sąjungoje ir yra importuojamos į ES, neatsižvelgiant į tai, kur yra
įsisteigęs pagrindinis tiekėjas / pardavėjas: Europos Sąjungoje ar už jos ribų;
 prekės, kurios jau buvo išleistos į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje, ir prekės, kurios
yra Europos Sąjungoje, kai šios prekės tiekiamos klientams Europos Sąjungoje,
neatsižvelgiant į prekių vertę, jei pagrindinis tiekėjas / pardavėjas nėra įsisteigęs
Europos Sąjungoje5.
Todėl apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes naudojantis elektronine
sąsaja, netaps tiekėju laikomu asmeniu vykdant sandorius, susijusius su:
 į ES importuojamomis prekėmis siuntose, kurių vidinė vertė viršija 150 EUR,
neatsižvelgiant į tai, kur yra įsisteigęs pagrindinis tiekėjas / pardavėjas;
 prekėmis, kurios jau buvo išleistos į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje, ir prekėmis,
kurios yra Europos Sąjungoje, ir kurios yra tiekiamos klientams Europos Sąjungoje,
neatsižvelgiant į prekių vertę, jei pagrindinis tiekėjas / pardavėjas yra įsisteigęs Europos
Sąjungoje.
Tai apibendrinta toliau pateiktame 1 paveiksle.

5

Europos Sąjungos muitinės sandėlyje saugomos prekės jau yra ES teritorijoje, todėl jų negalima laikyti
siunčiamomis iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų, iš kur jos turėtų būti siunčiamos, kad patektų į nuotolinės
prekybos importuojamomis prekėmis sąvokos taikymo sritį.
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1 paveikslas. Prekių tiekimas, kuriam taikoma tiekėju laikomo asmens
nuostata
Prekes parduoda
Europos Sąjungoje
neįsisteigęs tiekėjas

NE

NE

Elektroninė sąsaja
sudaro sąlygas
nuotolinei prekybai
prekėmis

TAIP

Elektroninė
sąsaja
NĖRA
tiekėju
laikomas
asmuo

Prekės siunčiamos iš
trečiosios teritorijos /
šalies į ES

TAIP

Elektroninė sąsaja yra
tiekėju laikomas asmuo

NE
Prekės siunčiamos
<150 EUR vertės siuntose

TAIP

2.1.4

Koks 14a straipsnio vaidmuo?

Naujajame 14a straipsnyje, į kurį įtraukta laikymo tiekėju PVM tikslais nuostata (tiekėju
laikomo asmens nuostata), nustatyta, kad sąlygas tiekti prekes sudarantis apmokestinamasis
asmuo laikomas gavusiu ir tiekusiu prekes (jis yra vadinamasis tiekėju laikomas asmuo).
Vadinasi, vienas prekių tiekimas iš tiekėjo (vadinamojo pagrindinio tiekėjo), kuris per
elektroninę sąsają parduoda prekes galutiniam vartotojui (B2C tiekimas), padalijamas į du
tiekimus:
1) tiekimą iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai (B2B tiekimu laikoma veikla) – jis
laikomas tiekimu nenaudojant transporto – ir
2) tiekimą iš elektroninės sąsajos klientui (B2C tiekimu laikoma veikla) – tiekimą, kuriam
skiriamas transportas.
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2 paveikslas. Tiekėju laikomo asmens modelio taikymo padariniai
Pagrindinis
tiekėjas

B2B tiekimu
laikoma veikla

B2C tiekimas
ES klientas

Elektroninė sąsaja
(prekyvietė,
platforma, portalas
arba kita
priemonė)

B2C tiekimu
laikoma veikla

Taikant šią tiekėju laikomo asmens nuostatą, sąlygas tiekti prekes per elektroninę sąsają
sudarantis apmokestinamasis asmuo PVM tikslais vertinamas taip, lyg būtų faktinis prekių
tiekėjas. Todėl PVM tikslais bus laikoma, kad jis įsigijo prekes iš pagrindinio tiekėjo ir paskui
pardavė jas klientui.
2.1.4.1. Kokios yra su PVM sąskaitų faktūrų išrašymu susijusios šių tiekėjų prievolės?
Dėl 1 tiekimo – tiekimo iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai (B2B tiekimu laikomos
veiklos)
B2B tiekimu laikoma veikla gali būti:
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis (14a straipsnio 1 dalis)6
Kadangi šis tiekimas vyksta už ES ribų, šiai B2B tiekimu laikomai veiklai ES PVM taisyklės
netaikomos. Todėl pagrindiniam tiekėjui PVM sąskaitų faktūrų išrašymo prievolių Europos
Sąjungoje netaikoma;
b) prekių tiekimas Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis)
Pagrindinis tiekėjas tiekėju laikomam asmeniui turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą pagal
valstybės narės, kurioje vyksta tiekimas, taisykles.
Ši B2B tiekimu laikoma veikla neapmokestinama PVM su pagrindinio tiekėjo teise į atskaitą
(PVM direktyvos 136a straipsnis ir 169 straipsnio b punktas). PVM direktyvoje nustatyta, kad
neapmokestinamo tiekimo atveju valstybės narės apmokestinamuosius asmenis gali atleisti
nuo prievolės išrašyti sąskaitą faktūrą (PVM direktyvos 220 straipsnio 2 dalis), bet šiam
konkrečiam tiekimui ši galimybė netaikoma. Šiai B2B tiekimu laikomai veiklai gali būti
taikoma sąskaitų faktūrų išsirašymo procedūra. Bus taikomos tos valstybės narės, kurioje
vyksta tiekimas, sąskaitų faktūrų išsirašymo taisyklės.

6

Žr. Aiškinamųjų pastabų 5 skyriuje pateiktus 14a straipsnio 1 dalies taikymo scenarijus.
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Dėl 2 tiekimo – tiekimo iš elektroninės sąsajos klientui (B2C tiekimu laikomos veiklos)
B2C tiekimu laikoma veikla gali būti:
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis (14a straipsnio 1 dalis)
Su sąskaitų faktūrų išrašymu susijusių ES PVM teisės aktų nuostatos taikomos šiai tiekimu
laikomai veiklai, jei nuotolinės prekybos importuojamomis prekėmis prekių tiekimo vieta yra
Europos Sąjungoje. PVM direktyvoje nustatyta, kad B2C tiekimo PVM sąskaita faktūra
įforminti nebūtina, todėl ja įforminti nebūtina ir šio B2C tiekimo. Vis dėlto valstybės narės
gali nustatyti prievolę įforminti šį tiekimą sąskaita faktūra PVM tikslais (PVM direktyvos 221
straipsnis). Be to, muitinė muitiniam įforminimui gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų, į
kuriuos paprastai įeina komercinė sąskaita faktūra.
Jei sąskaita faktūra išrašoma ir elektroninė sąsaja naudojasi specialia schema, bus taikomos
registravimosi valstybės narės sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės (PVM direktyvos 219a
straipsnis). Jei specialia schema nesinaudojama, bus taikomos sąskaitų faktūrų išrašymo
taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje, kurioje, kaip laikoma, vyksta nuotolinė prekyba
importuojamomis prekėmis. Elektroninė sąsaja turės apmokestinti prekių tiekimą vartojimo
valstybėje narėje taikomu PVM ir perduoti šį PVM tos valstybės narės mokesčių
administratoriui. Elektroninės sąsajos IOSS identifikacinis kodas sąskaitoje faktūroje neturėtų
būti nurodomas, nes IOSS kodą reikėtų nurodyti tik jei būtina;
b) prekių tiekimas Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis)
Ši situacija apima ir elektroninės sąsajos, kuri veikia kaip tiekėju laikomas asmuo, vykdomą
prekių tiekimą šalies viduje, ir jos vykdomą Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis.7
Dėl elektroninės sąsajos vykdomo prekių tiekimo šalies viduje pažymėtina, kad šios B2C
tiekimu laikomos veiklos įforminti sąskaita faktūra paprastai neprivaloma. Vis dėlto
vartojimo valstybė narė gali nustatyti prievolę įforminti šį tiekimą sąskaita faktūra PVM
tikslais (PVM direktyvos 221 straipsnis). Jei sąskaita faktūra išrašoma ir šiam B2C tiekimui
šalies viduje elektroninė sąsaja naudoja specialią schemą, bus taikomos registravimosi
valstybės narės sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės (PVM direktyvos 219a straipsnis). Jei
specialia schema nesinaudojama, bus taikomos sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės,
galiojančios toje valstybėje narėje, kurioje vyksta tiekimas.
Dėl ES vidaus nuotolinės prekybos prekėmis pažymėtina, kad, jei naudojamasi Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, įforminti šio B2C tiekimo
sąskaita faktūra teisiškai neprivaloma (PVM direktyvos8 220 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
Jei elektroninė sąsaja sąskaitą faktūrą išrašo, bus taikomos tos valstybės narės, kurioje
elektroninė sąsaja naudojasi specialia schema, t. y. registravimosi valstybės narės, sąskaitų
faktūrų išrašymo taisyklės (PVM direktyvos 219a straipsnis). Jei Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema nesinaudojama, elektroninė sąsaja turi išrašyti
klientui sąskaitą faktūrą pagal valstybės narės, kurioje vyksta tiekimas, sąskaitų faktūrų
išrašymo taisykles.

7
8

Žr. Aiškinamųjų pastabų 5 skyriuje aprašytus 14a straipsnio 2 dalies taikymo scenarijus.
2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos
Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, klaidų ištaisymas (OL L 348, 2017 12 29).
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Nepaisant to, ar naudojamasi Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta
schema, elektroninė sąsaja tiektoms prekėms turės apskaičiuoti vartojimo valstybėje narėje
galiojantį PVM ir perduoti šį PVM mokesčių administratoriui.
Toliau pateiktoje 1 lentelėje apibendrinamos įvairios sąskaitų faktūrų išrašymo prievolės.

1 lentelė. Sąskaitų faktūrų išrašymas
Prekių tiekimas

B2B
tiekimu
laikoma
veikla

Nuotolinė prekyba
importuojamomis
prekėmis (14a
straipsnio 1 dalis)

Kurios valstybės narės
sąskaitų faktūrų
išrašymo taisyklės
taikomos?

*Komercinė sąskaita faktūra
muitiniam įforminimui.

Netaikoma.

Netaikoma.

TAIP

Netaikoma.

Valstybės narės, kurioje
vyksta tiekimas.

Netaikoma.*

Prekių tiekimas
Europos Sąjungoje
(14a straipsnio 2
dalis)

Europos Sąjungoje
vykstanti nuotolinė
prekyba
importuojamomis
prekėmis (14a
straipsnio 1 dalis)

B2C
tiekimu
laikoma
veikla

Ar prievolę išrašyti
sąskaitą faktūrą gali
nustatyti valstybės
narės?

Ar pagal PVM direktyvą
būtina išrašyti sąskaitą
faktūrą?

Prekių
tiekimas
Europos Sąjungoje
(14a straipsnio 2
dalis):
1) elektroninės
sąsajos
vykdomas
prekių
tiekimas
šalies viduje

a) Specialia schema
naudojamasi –
registravimosi
valstybės narės.
NE*
*Komercinė sąskaita faktūra
muitiniam įforminimui.

TAIP

1) NE

1) TAIP

2) a) Specialia schema
naudojamasi – NE.

2) a) NE

b) Specialia schema
nesinaudojama –
TAIP.

2) elektroninės
sąsajos
vykdoma ES
vidaus
nuotolinė
prekyba
prekėmis
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b) Specialia schema
nesinaudojama –
valstybės narės,
kurioje vyksta
nuotolinė prekyba
importuojamomis
prekėmis.

a) Specialia schema
naudojamasi –
registravimosi
valstybės narės.

b) TAIP
b) Specialia schema
nesinaudojama –
valstybės narės,
kurioje vyksta
nuotolinė prekyba
importuojamomis
prekėmis.

2.1.5

Ar elektroninė sąsaja bus tiekėju laikomas asmuo visos prekybos, kuriai ji
sudaro sąlygas, atžvilgiu?

Įvertinti tai, ar elektroninė sąsaja sudaro sąlygas tiekti prekes ir todėl yra tiekėju laikomas
asmuo, reikėtų dėl kiekvieno sandorio, atsižvelgiant į tolesniuose skirsniuose išdėstytus
kriterijus. Taigi, elektroninė sąsaja gali būti vertinama kaip sudaranti sąlygas tiekti kai kurias
prekes ir todėl šio prekių tiekimo atžvilgiu bus tiekėju laikomas asmuo, bet kartu gali
dalyvauti tiekiant kitas prekes ir šio prekių tiekimo atžvilgiu gali nebūti tiekėju laikomas
asmuo.
Pavyzdžiui, elektroninė sąsaja gali dalyvauti: 1) tiekiant į ES importuotinas prekes siuntose,
kurių vidinė vertė viršija 150 EUR, – šiuo atžvilgiu ji nebus tiekėju laikomas asmuo – ir 2) ES
neįsisteigusiam pagrindiniam tiekėjui / pardavėjui tiekiant prekes (kurios jau išleistos į laisvą
apyvartą Europos Sąjungoje) Europos Sąjungoje, – šiuo atžvilgiu prekyvietė bus tiekėju
laikomas asmuo.
2.1.6

Kada apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas tiekti prekes arba jų
nesudaro?

Tai, kada pagal tiekėju laikomo asmens nuostatą apmokestinamasis asmuo laikomas
sudarančiu sąlygas tiekti prekes, paaiškinta PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnyje.
Žodžių junginys „sudaro sąlygas“ reiškia, kad naudojant elektroninę sąsają klientui
suteikiama galimybė užmegzti ryšį su tiekėju, siūlančiu parduoti prekes per elektroninę
sąsają, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę sąsają tiekiamos prekės. Kitaip tariant,
pardavimas-pirkimas iš pardavėjo klientui realizuojamas / vykdomas su elektroninę sąsają
eksploatuojančio apmokestinamojo asmens pagalba. Ši sąvoka apima situacijas, kai klientai
inicijuoja pirkimo procesą arba pateikia prekių įsigijimo pasiūlymą, o pagrindiniai tiekėjai šį
pasiūlymą per elektroninę sąsają priima. Vykdant e. prekybos sandorius paprastai tai yra
faktinis užsakymo ir išsiregistravimo procesas, kurį vykdo arba padeda vykdyti elektroninė
sąsaja. Be to, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę sąsają tiekiamos prekės arba teikiamos
paslaugos reiškia, kad sandoris sudaromas elektroninėje sąsajoje (svetainėje, portale, tinklų
sietuve, prekyvietėje, programų sąsajoje (API) arba panašiose priemonėse), bet jam nebūtinas
fizinis prekių pristatymas – elektroninę sąsają eksploatuojantis asmuo gali jį organizuoti /
vykdyti arba ne.
Apmokestinamasis asmuo, t. y. elektroninė sąsaja, nelaikomas sudarančiu sąlygas tiekti
prekes arba teikti paslaugas, jei:
a) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenustato sąlygų, pagal kurias tiekiamos prekės arba
teikiamos paslaugos (žr. 2.1.6.1 skirsnį); ir
b) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą
mokėjimą (žr. 2.1.6.2 skirsnį); ir
c) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja užsakant arba pristatant prekes (žr. 2.1.6.3
skirsnį).
Laikyti, kad apmokestinamasis asmuo nesudaro sąlygų tiekti prekes, galima tik jei įvykdytos
visos šios sąlygos. Todėl, net jei apmokestinamasis asmuo vykdo tik vieną iš pirmiau
nurodytos veiklos rūšių, vis tiek gali būti laikoma, kad jis sudaro sąlygas tiekti prekes.
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Tiekėju laikomo asmens nuostata taip pat netaikoma šiai veiklai (daugiau informacijos
pateikta 2.1.7 skirsnyje):
a) su prekių tiekimu susijusių mokėjimų tvarkymui;
b) prekių įtraukimui į sąrašus arba reklamavimui;
c) klientų nukreipimui arba perkėlimui į kitas elektronines sąsajas, kuriose siūlomos
parduoti prekės, kai toliau nedalyvaujama jas tiekiant.
2.1.6.1

Kada elektroninė sąsaja nustato prekių tiekimo sąlygas?

a) Sąlygų nustatymo sąvoka
Remiantis PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnio 2 dalies a punktu, jei elektroninę
sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai nustato bet
kokias prekių tiekimo sąlygas, bus laikoma, kad jis sudaro sąlygas tiekti šias prekes, ir jis bus
vertinamas kaip tiekėju laikomas asmuo.
Sąlygos turėtų būti suprantamos kaip su tiekimu susijusios pagrindinio tiekėjo ir kliento teisės
ir pareigos, pvz., kaina, prekių rūšis / pobūdis, mokėjimo, pristatymo tvarka arba kokios nors
garantijos. Jos taip pat apima pagrindiniam tiekėjui ir klientui taikomas naudojimosi svetaine /
platforma sąlygas (įskaitant svetainėje / platformoje esančios paskyros priežiūros sąlygas).
Kadangi šioje nuostatoje nurodytos bet kokios sąlygos, kurias galima nustatyti tiesiogiai arba
netiesiogiai, ši sąvoka turėtų būti aiškinama plačiai. Ji turėtų apimti įvairius
apmokestinamuosius asmenis, eksploatuojančius prekyvietę, platformą, portalą arba kitą
panašų prekybos internetu / elektroninės prekybos srityje esamą arba atsirandantį verslo
modelį.
Nurodant, kad netiesiogiai gali būti nustatomos bet kokios prekių tiekimo sąlygos, siekiama
užkirsti kelią dirbtiniam teisių ir pareigų paskirstymui tarp elektroninės sąsajos ir pagrindinių
tiekėjų. Pavyzdžiui, kad elektroninę sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo būtų
atleistas nuo PVM prievolių kaip tiekėju laikomas asmuo, nepakanka nurodyti, kad
pardavėjas (pagrindinis tiekėjas) yra atsakingas už prekes, kurios parduodamos per
prekyvietę / platformą, arba kad sutartis sudaroma tarp pagrindinio tiekėjo ir kliento.
Taigi ši sąvoka apima ne tik sutartinius santykius – ja atsižvelgiama į ekonomines realijas ir
ypač į tai, kokią įtaką elektroninės sąsajos daro tikrajam prekių tiekimui arba kaip jos
prisideda prie šio tiekimo.
b) Į šios sąvokos taikymo sritį patenkančios veiklos pavyzdžiai
Tai, kad elektroninę sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo nustato sąlygas, gali
rodyti įvairūs aspektai ir (arba) charakteristikos. Norint padaryti galutinę išvadą, reikia
atsižvelgti į visas tiekimo ypatybes. Vis dėlto toliau pateikti keli pavyzdžiai (šis sąrašas nėra
nei kumuliacinis, nei išsamus), iš kokios veiklos matyti, kad elektroninę sąsają
eksploatuojantis asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai nustato sąlygas:
 elektroninei sąsajai priklauso techninė platforma, per kurią tiekiamos prekės, arba ji šią
platformą valdo;
 elektroninė sąsaja nustato prekių įtraukimo į sąrašus ir pardavimo per savo platformą
taisykles;
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 elektroninė sąsaja turi su tiekimu susijusius klientų duomenis;
 elektroninė sąsaja siūlo techninį sprendimą, kuriuo naudojantis galima priimti užsakymą
arba inicijuoti pirkimą (pvz., įdedant prekes į pirkinių krepšelį);
 elektroninė sąsaja organizuoja ir (arba) valdo su pasiūlymu, užsakymo priėmimu arba
mokėjimu už prekes susijusią komunikaciją;
 elektroninė sąsaja nustato sąlygas, pagal kurias tiekėjas arba vartotojas yra atsakingas
už prekių grąžinimo išlaidų apmokėjimą;
 elektroninė sąsaja nustato pagrindiniam tiekėjui vieną arba kelis konkrečius mokėjimo
metodus, saugojimo arba realizavimo sąlygas arba sandoriui įvykdyti taikomus siuntimo
arba pristatymo metodus;
 elektroninė sąsaja turi teisę tvarkyti kliento mokėjimą, sulaikyti šį mokėjimą, kad jo
negautų pagrindinis tiekėjas, arba kitaip apriboti prieigą prie lėšų;
 elektroninė sąsaja gali kredituoti pardavimą be pagrindinio tiekėjo leidimo arba
patvirtinimo, jei prekės nebuvo tinkamai gautos;
 elektroninė sąsaja teikia klientų aptarnavimo paslaugą, padeda grąžinant ar keičiant
prekes arba padeda tiekėjams ir (arba) jų klientams vykdyti skundų nagrinėjimo arba
ginčų valdymo procedūras;
 elektroninė sąsaja turi teisę nustatyti prekių pardavimo kainą, pvz., siūlydama nuolaidas
pagal klientų lojalumo programą, kontroliuoja kainodarą arba daro jai įtaką.
2.1.6.2

Kada elektroninė sąsaja dalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą mokėjimą?

a) Leidimo imti mokestį sąvoka
Remiantis PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnio 2 dalies b punktu, jei elektroninę
sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja
leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą mokėjimą, laikoma, kad jis sudaro sąlygas tiekti
prekes, ir todėl patenka į tiekėju laikomo asmens nuostatos taikymo sritį.
Leidimas imti mokestį reiškia tokias aplinkybes, kuriomis elektroninė sąsaja gali daryti įtakos
tam, ar klientas moka, kada jis moka arba kokiomis sąlygomis jis moka. Elektroninė sąsaja
leidžia atlikti mokėjimą, kai nusprendžia, kad kliento sąskaitą, banko kortelę arba panašią
priemonę galima debetuoti / apmokestinti už tiekimą, arba dalyvauja iš kliento gaunant
pranešimą dėl leidimo atlikti mokėjimą arba įsipareigojimą apmokėti. Ši sąvoka nereiškia,
kad elektroninė sąsaja turi faktiškai imti ar gauti mokėjimą arba kad ji turi dalyvauti
kiekviename mokėjimo proceso etape.
b) Į šios sąvokos taikymo sritį patenkančios veiklos pavyzdžiai
Tai, kad elektroninė sąsaja leidžia imti mokestį, rodo įvairūs aspektai ir (arba)
charakteristikos. Norint padaryti galutinę išvadą, reikia atsižvelgti į visas tiekimo ypatybes.
Vis dėlto toliau pateikti keli pavyzdžiai (šis sąrašas nėra nei kumuliacinis, nei išsamus), kokia
veikla gali rodyti, kad elektroninė sąsaja dalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą
mokėjimą:
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 elektroninė sąsaja teikia klientui informaciją apie mokėjimą, pvz., nurodo mokėtiną
kainą, jos sudedamąsias dalis, visus mokėtinus papildomus mokesčius, mokėjimo laiką,
mokėjimo metodus ir pan.;
 elektroninė sąsaja inicijuoja procesą, per kurį iš kliento imamas mokestis;
 elektroninė sąsaja renka / gauna iš kliento mokėjimo duomenis / informaciją, pvz.,
kredito / debeto kortelės numerį, kortelės galiojimo terminą, saugos kodą, mokėjimo
turėtojo vardą ir pavardę ir (arba) sąskaitą, skaitmeninės valiutos arba kriptovaliutos
sąskaitos informaciją, skaitmeninės piniginės informaciją ir pan.;
 elektroninė sąsaja renka pinigus už tiektas prekes ir tada persiunčia juos pagrindiniam
tiekėjui;
 Elektroninė sąsaja sujungia klientą su trečiąja šalimi, kuri tvarko mokėjimą laikydamasi
iš elektroninės sąsajos gautų nurodymų (apmokestinamojo asmens, kuris tik tvarko
mokėjimą kitaip nedalyvaudamas tiekime, veiklai tiekėju laikomo asmens nuostata
netaikoma – žr.2.1.7 skirsnį).
2.1.6.3

Kada elektroninė sąsaja dalyvauja užsakant arba pristatant prekes?

a) Dalyvavimo užsakant arba pristatant prekes sąvoka
Remiantis PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnio 2 dalies c punktu, jei elektroninę
sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja
užsakant arba pristatant prekes, jis sudaro sąlygas tiekti prekes ir patenka į tiekėju laikomo
asmens nuostatos taikymo sritį.
Dalyvavimo užsakant arba pristatant prekes sąvoka turėtų būti aiškinama plačiai.
Dalyvavimas užsakant prekes nebūtinai reiškia, kad elektroninė sąsaja dalyvauja parengiant
užsakymą, bet reiškia aplinkybes, kuriomis elektroninė sąsaja gali daryti kokią nors įtaką
prekių užsakymui.
Dalyvavimo pristatant prekes sąvoka apima ne tik fizinį prekių pristatymą – elektroninė sąsaja
gali jį organizuoti / vykdyti, gali jo neorganizuoti / nevykdyti arba jis gali būti
organizuojamas / vykdomas jos vardu. Ji apima aplinkybes, kuriomis elektroninė sąsaja gali
daryti kokią nors įtaką prekių tiekimui.
b) Į šios sąvokos taikymo sritį patenkančios veiklos pavyzdžiai
Tai, kad elektroninę sąsają eksploatuojantis apmokestinamasis asmuo dalyvauja užsakant arba
pristatant prekes, gali rodyti įvairūs aspektai ir (arba) charakteristikos. Norint padaryti
galutinę išvadą, reikia atsižvelgti į visas tiekimo ypatybes. Vis dėlto toliau pateikti keli
pavyzdžiai (šis sąrašas nėra nei kumuliacinis, nei išsamus), kokia veikla gali rodyti, kad
elektroninė sąsaja dalyvauja užsakant arba pristatant prekes:
 elektroninė sąsaja teikia techninę priemonę, kuria naudojantis galima priimti užsakymą
iš kliento (paprastai tai yra pirkinių krepšelis / mokėjimo procesas);
 elektroninė sąsaja pateikia klientui ir pagrindiniam tiekėjui užsakymo patvirtinimą ir
(arba) duomenis;
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 elektroninė sąsaja iš pagrindinio tiekėjo ima užsakymo verte grindžiamą mokestį arba
komisinį atlyginimą;
 elektroninė sąsaja siunčia patvirtinimą, kad būtų galima pradėti prekių pristatymą /
nurodo pagrindiniam tiekėjui arba trečiajai šaliai pristatyti prekes;
 elektroninė sąsaja teikia pagrindiniam tiekėjui realizavimo paslaugas;
 elektroninė sąsaja organizuoja prekių pristatymą;
 elektroninė sąsaja teikia pristatymo informaciją klientui.
2.1.7

Veikla, kuriai netaikoma tiekėju laikomo asmens nuostata

PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnyje pateiktas ribotas veiklos, kuriai netaikoma
tiekėju laikomo asmens nuostata, sąrašas. Elektroninė sąsaja, kuri vykdo tik toliau į šį sąrašą
įtrauktą veiklą arba jos derinį, nebus vertinama kaip tiekėju laikomas asmuo. Šią veiklą
sudaro:
a) su prekių tiekimu susijusių mokėjimų tvarkymas ir (arba)
b) prekių įtraukimas į sąrašus arba reklamavimas ir (arba)
c) klientų nukreipimas arba perkėlimas į kitas elektronines sąsajas, kuriose siūlomos
parduoti prekės, kai toliau nedalyvaujama jas tiekiant.
Jei elektroninė sąsaja vykdo veiklą, kuria suteikiama prieiga prie mokėjimo sistemos arba tik
informuojama apie galbūt parduodamas prekes, pvz., spustelėjus reklamą, kai galimi klientai
nukreipiami į pardavėjo svetainę, arba mažos skelbimų svetainės, kuriose neteikiama pirkimo
galimybių, ši elektroninė sąsaja nebus vertinama kaip tiekėju laikomas asmuo. Elektroninė
sąsaja tiesiogiai arba netiesiogiai nedalyvauja tiekime, kuris visiškai nepriklausomai vyksta
tarp tiekėjo ir kliento, todėl vykdydama įprastinę veiklą nežino, pvz.,: i) ar sandoris
sudaromas ir kada jis sudaromas, ii) kur yra prekės arba iii) kur gabenamos prekės.
Neturėdama šios informacijos elektroninė sąsaja negalėtų vykdyti VAT prievolių kaip tiekėju
laikomas asmuo.
Nors šios pirmiau nurodytos veiklos arba tiekimo atžvilgiu elektroninė sąsaja nevertinama
kaip tiekėju laikomas asmuo, ji vis tiek gali būti tiekėju laikomas asmuo kito prekių tiekimo,
kuriam ji sudaro sąlygas, atžvilgiu.
2.1.8

Kelių elektroninių sąsajų dalyvavimas

PVM įgyvendinimo reglamento 5b straipsnyje tiekėju laikomo asmens sąvoka paaiškinama
išsamiau: „naudojant elektroninę sąsają klientui suteikiama galimybė užmegzti ryšį su tiekėju,
siūlančiu parduoti prekes per elektroninę sąsają, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę
sąsają tiekiamos prekės.“ Tai tokios situacijos, kuriose faktinis užsakymo ir (arba) mokėjimo
procesas yra valdomas / vykdomas per elektroninę sąsają. Todėl gali būti tik viena elektroninė
sąsaja, kuri yra tiekėju laikomas asmuo, ir tai yra ta elektroninė sąsaja, kurioje priimamas
užsakymas ir per kurią atliekamas tiekimas. Visi kiti tarpininkai tiekimo grandinėje paprastai
vykdo B2B tiekimą pagrindiniam tiekėjui, elektroninei sąsajai, kuri yra tiekėju laikomas
asmuo, arba galbūt kokiai nors kitai elektroninei sąsajai.
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1 pavyzdys
Klientas užsisako pagrindinio tiekėjo per 1 elektroninę sąsają pardavimui siūlomas prekes.
Pagrindinis tiekėjas pardavimui siūlomų prekių atsargų neturi – jis šias prekes įsigyja per 2
elektroninę sąsają (tiesioginės prekybos platformą). Pagrindinis tiekėjas nurodo 2
elektroninei sąsajai (tiesioginės prekybos platformai) išsiųsti prekes tiesiai klientui.
Norint nustatyti, kuri elektroninė sąsaja šiuo atveju yra tiekėju laikomas asmuo, reikėtų
išsiaiškinti, per kurią elektroninę sąsają faktiškai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis su
klientu, t. y. per kurią elektroninę sąsają klientas atlieka užsakymą ir (arba) kurioje sumoka.
Jei užsakymo ir (arba) mokėjimo procesas atliekamas per 1 elektroninę sąsają, tiesioginės
prekybos platforma (2 elektroninė sąsaja) teikia paslaugą pagrindiniam tiekėjui.
2 pavyzdys
Klientas ketina užsisakyti prekes, kurios rodomos kaip parduodamos elektroninėje sąsajoje (1
elektroninėje sąsajoje). Atliekant tolesnius užsakymo veiksmus, jis nukreipiamas į kitą
elektroninę sąsają (2 elektroninę sąsają), kurioje prekes pardavimui siūlo pagrindinis
tiekėjas. Galiausiai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma per 2 elektroninę sąsają.
Nors iš pradžių buvo susisiekta su 1 elektronine sąsaja, pirkimo-pardavimo sutartis buvo
sudaryta su 2 elektronine sąsaja, todėl pastaroji bus tiekėju laikomas asmuo.
2.1.9
2.1.9.1

Ribota tiekėju laikomo asmens atsakomybė (PVM įgyvendinimo
reglamento 5c straipsnis)

Kodėl įtraukta ši nuostata?

Tiekėju laikomo asmens nuostata yra PVM tikslais sukurta fikcija. Tiekėju laikomas asmuo
paprastai neturi prekių, o jų nuosavybės perdavimas vyksta tarp pagrindinio tiekėjo ir kliento.
Taigi, tiekėju laikomas asmuo dažnai neturės informacijos, kurios reikia prekių tiekimo vietai
nustatyti ir savo PVM prievolėms įvykdyti, pvz., informacijos apie vietą, kurioje prekės yra
sandorio sudarymo momentu (išsiuntimo vieta) arba tiekiamų prekių pobūdį. Elektroninė
sąsaja šią informaciją turės gauti iš pagrindinio tiekėjo. Be to, tiekėju laikomas asmuo turės
nustatyti savo PVM prievoles tuo momentu, kai klientas mokės už prekes. Taigi, kad galėtų
užtikrinti tinkamą tiekimo apmokestinimo PVM tvarką (mokėjimo ir informavimo pareigos),
tiekėju laikomas asmuo dažnai turės pasikliauti informacijos, kurias tiekėjai pateikia prieš
mokėjimą arba vėliausiai mokėjimo metu, tikslumu. Kad prekyvietėms netektų
neproporcingai didelė našta, suteikiama daugiau teisinio tikrumo ir iš anksto nustatytais
atvejais apribojama jų atsakomybė už PVM mokėjimą.
Remiantis PVM įgyvendinimo reglamento 5c straipsniu, elektroninę sąsają eksploatuojantis
apmokestinamasis asmuo, kuris, kaip laikoma, pats gavo ir tiekė prekes, neatsako už jo
deklaruoto ir už šį tiekimą sumokėtą PVM viršijančio PVM mokėjimą, jei įvykdytos visos
šios sąlygos:
a) apmokestinamasis asmuo remiasi tiekėjų, prekiaujančių prekėmis per jo elektroninę
sąsają, arba kitų trečiųjų šalių pateikta informacija, kad teisingai deklaruotų ir
sumokėtų šiam prekių tiekimui taikomą PVM;
b) a punkte nurodyta prekių tiekėjų pateikta informacija yra klaidinga;
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c) apmokestinamasis asmuo gali įrodyti, kad nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti, kad
gauta informacija buvo klaidinga.
Jei įvykdytos pirmiau nurodytos atsakomybės ribojimo sąlygos, elektroninė sąsaja neatsakys
už PVM skirtumą, susijusį su atitinkamu tiekimu, ir galimus delspinigius bei palūkanas už
pavėluotus mokėjimus, jei būtų iš naujo apskaičiuotas mokėtinas PVM. Šiuo atveju
pagrindinio tiekėjo atsakomybė gali būti taikoma, jei valstybė narė yra priėmusi nacionalines
priemones, kuriomis nustatyta solidarioji šio pagrindinio tiekėjo atsakomybė. Būsimiems
sandoriams elektroninė sąsaja turi taikyti naują / teisingą informaciją.
1 pavyzdys
Vartotojas per elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako prekes, nurodydamas
pristatymo adresą A valstybėje narėje. Elektroninė sąsaja apskaičiuoja tokį PVM, kuris
taikomas prekėms A valstybėje narėje. Po užsakymo klientas ir pagrindinis tiekėjas susitaria,
kad prekės bus pristatomos B valstybėje narėje, kurioje tiekiamai prekei taikomas didesnis nei
A valstybėje narėje PVM tarifas. Elektroninė sąsaja apie tai neinformuojama. Šioje
situacijoje elektroninė sąsaja neatsako už PVM skirtumą ir galimus B valstybėje narėje
mokėtinus delspinigius bei palūkanas už pavėluotą mokėjimą. Pagrindinio tiekėjo atsakomybę
galima taikyti tik jei B valstybė narė yra priėmusi nacionalines priemones, kuriomis nustatyta
solidarioji pagrindinio tiekėjo atsakomybė.
2 pavyzdys
Pagrindinis tiekėjas informuoja elektroninę sąsają apie prekės vertę bei pobūdį ir, remiantis
šia informacija, mokėtinas PVM sudaro 100 EUR. Elektroninė sąsaja suklysta ir deklaruoja
70 EUR PVM. Ribotos atsakomybės nuostata šioje situacijoje netaikoma, todėl elektroninė
sąsaja tebėra atsakinga už 30 EUR (skirtumą tarp 100 EUR ir 70 EUR) ir galimus
delspinigius bei palūkanas už pavėluotą mokėjimą.
3 pavyzdys
Atlikdamos auditą mokesčių institucijos nustato, kad mokėtinas PVM turėjo būti ne 100 EUR,
kaip buvo nustačiusi elektroninė sąsaja remdamasi iš pagrindinio tiekėjo gauta informacija,
bet 120 EUR. Kadangi sumoms, kurios buvo nedeklaruotos dėl neteisingos iš pagrindinio
tiekėjo / kitos trečiosios šalies gautos informacijos, taikoma ribotos atsakomybės nuostata,
elektroninė sąsaja už 20 EUR PVM (skirtumą tarp 120 EUR ir 100 EUR) neatsakys. Šiuo
atveju galima remtis pagrindinio tiekėjo atsakomybe, jei valstybė narė yra priėmusi
nacionalines priemones, kuriomis nustatyta solidarioji šio pagrindinio tiekėjo atsakomybė.
4 pavyzdys
Europos Sąjungoje verslą įsteigęs arba nuolatinį padalinį turintis pagrindinis tiekėjas
elektroninės sąsajos svetainėje pateikia prekių sąrašą. Pagrindinis tiekėjas elektroninei
sąsajai praneša, kad į sąrašą įtrauktos prekės yra A valstybėje narėje. Todėl elektroninė
sąsaja su prekyba šiomis prekėmis susijusio PVM nedeklaruoja. Tačiau atliekant mokesčių
auditą paaiškėja, kad prekės (visos arba iš dalies) vartotojui Europos Sąjungoje buvo siųstos
tiesiai iš ne Europos Sąjungos vietos vienoje siuntoje, o šioje siuntoje esančių prekių vertė
neviršijo 150 EUR. Elektroninei sąsajai už nuotolinę prekybą importuojamomis prekėmis
nebus taikoma prievolė sumokėti atitinkamą PVM sumą kaip tiekėju laikomam asmeniui.
Tačiau šio sandorio PVM neturėtų dingti, nes PVM reikės surinkti importuojant prekes į ES
(neįmanoma taikyti IOSS išimties).
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2.1.9.2

Su pirmiau nurodytomis sąlygomis susijusi prievolė įrodyti

Prievolė įrodyti iš tikrųjų teks elektroninę sąsają eksploatuojančiam apmokestinamajam
asmeniui (tiekėju laikomam asmeniui) – norėdamas naudotis ribotos atsakomybės nuostata,
jis turi įrodyti, kad įvykdytos visos būtinos sąlygos. Kadangi kiekvienas atvejis gali būti
skirtingas, neįmanoma parengti labai apibrėžtų gairių dėl to, kada kiekvienu scenarijumi
įvykdomos sąlygos. Tai reikėtų įvertinti ir įrodyti kiekvienu konkrečiu atveju. Vis dėlto
elektroninė sąsaja turėtų atsižvelgti į toliau išdėstytus aspektus.
Pirma, kad galėtų įvykdyti savo PVM prievoles, tiekėju laikomas asmuo turėtų dėti
komerciškai pagrįstas ir stropumu grindžiamas pastangas, siekdamas surinkti iš pagrindinio
tiekėjo reikiamą informaciją. Ją reikėtų surinkti palaikant komercinius tiekėjo ir elektroninės
sąsajos, kuri veikia kaip tiekėju laikomas asmuo, santykius, užtikrinant reikiamą išsamumo
lygį. Todėl tai gali skirtis, atsižvelgiant į elektroninę sąsają (jos dydį, automatizavimą ir pan.).
Informaciją, kurią elektroninei sąsajai gali reikėti rinkti iš pagrindinio tiekėjo ir kuria ji paskui
turi remtis PVM deklaravimo ir surinkimo tikslais, sudaro:
–

pagrindinio tiekėjo įsisteigimo vieta,

–

prekių aprašymas,

–

apmokestinamoji vertė PVM tikslais (remiantis mokėtina kaina),

–

išsiuntimo vieta (remiantis iki mokėjimo momento turima informacija),

–

informacija apie prekių grąžinimą ir pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimą.

Taigi, palaikydama komercinius santykius su pagrindiniu tiekėju, elektroninė sąsaja turėtų
reikalauti iš pagrindinio tiekėjo pateikti visą susijusią informaciją ir informuoti jį apie šios
informacijos pateikimo svarbą. Jei pagrindinis tiekėjas nuolat nepateikia reikiamos
informacijos, tiekėju laikomas asmuo (elektroninė sąsaja) turėtų imtis atitinkamų veiksmų.
Antra, elektroninė sąsaja turi elgtis sąžiningai ir turėtų veikti kaip apdairus prekybininkas. Ar
ji iš tikrųjų taip elgiasi ir veikia, turėtų būti vertinama remiantis konkrečiomis tiekimo
aplinkybėmis, bet taip pat atsižvelgiant į elektroninės sąsajos vidaus organizaciją ir
informaciją, su kuria galima susipažinti elektroninės sąsajos sistemose ir (arba) aplinkoje.
Veikimas laikantis apdairaus prekybininko principų gali skirtis atsižvelgiant į įmonės dydį,
verslo modelį, sandorių, kurių atžvilgiu elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo,
apimties, pagrindinių tiekėjų skaičiaus ir pan. Pavyzdžiui, kai kurios elektroninės sąsajos gali
galėti visiškai automatizuotai atlikti pagrindinių tiekėjų teikiamos informacijos patikrinimus ir
nustatyti galimas klaidas, o kitos gali neturėti išteklių tokio plataus masto sprendimui
įgyvendinti ir todėl atlieka duomenų patikrinimus tik atsitiktine tvarka.
Ribotos atsakomybės nuostata atsižvelgiama į elektroninių sąsajų skirtumus ir pripažįstama,
kad veikimas laikantis apdairaus prekybininko principų skirtingų sąsajų atžvilgiu reiškia
skirtingus procesus. Tiekėju laikomo asmens taisykle elektroninėms sąsajoms neturėtų būti
uždedama neproporcinga našta ir pagal šią taisyklę nesiekiama reikalauti, kad būtų plačiai
taikomas kiekvieno tiekimo patikros standartas, nes dėl jo galėtų padidėti našta mažesnėms
platformoms, palyginti su didesnėmis platformomis, ir galiausiai tam tikroms didesnėms
platformoms galėtų tekti dar didesnė rinkos dalis. Vis dėlto neišvengiamai bus daromas
poveikis elektroninių sąsajų vidaus verslo kontrolės priemonėms ir jas gali prireikti pritaikyti,
kad elektroninė sąsaja galėtų elgtis kaip apdairus prekybininkas.
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Teorinių gairių, ypač susijusių su apmokestinamojo asmens atsakomybės dydžiu, galima rasti
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikoje. Šiose bylose ESTT pabrėžė, kad
prekiautojas turėtų veikti sąžiningai ir imtis bet kokios priemonės, kurios gali būti iš jo
pagrįstai reikalaujama, kad įsitikintų, jog sandoris, kurį sudaro, nelemia jo sukčiavimo
mokesčių srityje9. Todėl apmokestinamojo asmens atsakomybė yra apribota tuo, kas yra
pakankamas įprastinio prekiautojo rūpestingumas (arba rūpestingumas ir apdairumas10)
vykdant veiklą.
Praktiškai elektroninės sąsajos, kaip prekiautojo, rūpestingumą ir apdairumą gali rodyti šie
pavyzdžiai (sąrašas neišsamus):


elektroninė sąsaja yra nurodžiusi pagrindiniams tiekėjams (pvz., nuspręsdama sutikti
su tuo, kad prekiautojas naudotųsi elektronine sąsaja, sąlygose ir pan.) būtiną
informaciją, kurią jie turi pateikti, ir yra aiškiai nurodžiusi šios informacijos svarbą
tinkamam PVM deklaravimui ir surinkimui;
 elektroninė sąsaja prašo pagrindinių tiekėjų tinkamai perduoti šią informaciją
elektroninei sąsajai (pvz., reikalauja, kad jie įkeltų prekių aprašymą, pateikia aiškias
gaires dėl to, kaip klasifikuoti produktus, kurių sąrašą jie pateikia elektroninėje
sąskaitoje, prašo jų nurodyti vietą, iš kurios bus siunčiamos prekės, ir pan.).
Stengdamasi surinkti teisingą informaciją ir pašalinti klaidas, elektroninė sąsaja gali
pasiūlyti pagrindiniams tiekėjams papildomų gairių, pvz., jei tiekėjams sunkiai sekasi
tinkamai klasifikuoti produktus (pvz., pateikdama DUK arba pasiūlydama pagalbos
grupių paslaugas, jei tokios grupės yra įsteigtos);
 elektroninė sąsaja yra nustačiusi pagrįstus patikros procesus, susijusius su pagrindinių
tiekėjų teikiama informacija apie tam tikras produktų kategorijas (pvz., produktų
kategorijas, kurioms, remiantis konkrečiomis produkto ypatybėmis, gali būti taikomi
skirtingi PVM tarifai). Šie procesai galėtų būti grindžiami vizualiąja patikra (lyginant
produkto paveikslą su aprašymu), taip pat mašinų mokymosi metodais (taikant
paieškos žodžius, taikomus į sąrašus įtrauktiems produktams, ir pagrindines produkto
mokesčių tarifo ypatybes). Šių patikrų pobūdis daugiausia priklausys nuo kiekvienos
atskiros elektroninės sąsajos verslo dydžio, sandorių apimties, verslo modelio bei
panašių ypatybių ir šios patikros turėtų būti tinkamos ir proporcingos;
 jei elektroninė sąsaja, be pagrindinio tiekėjo tiesiogiai pateiktų duomenų, turi kitų iš
vidaus arba išorės šaltinių lengvai gaunamų duomenų apie prekes, kuriais remiantis
būtų galima patikslinti klaidingą informaciją, elektroninė sąsaja šiais duomenimis turėtų
naudotis vykdydama savo prievolę veikti kaip apdairus prekybininkas.
2.1.9.3

Kam tenka prievolė sumokėti PVM, jei jo nemoka tiekėju laikomas asmuo?

Kaip minėta pirmiau 2.1.4 skirsnyje, taikant tiekėju laikomo asmens nuostatą,
apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes naudojantis elektronine sąsaja,
kliento atžvilgiu (PVM tikslais) vertinamas kaip faktinis prekių tiekėjas. Elektroninė sąsaja
perima su tiekimu šiam klientui susijusias pagrindinio tiekėjo PVM teises ir prievoles. Taigi,
prievolė sumokėti už šį tiekimą mokėtiną PVM teks tiekėju laikomam asmeniui (o ne
pagrindiniam tiekėjui).
9

10

Šiuo atžvilgiu, žr., pvz., ESTT 2017 m. birželio 14 d. sprendimo byloje C-26/16 Santogal M-Comércio e
Reparação de Automóveis 71 ir 72 punktus, 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje C-273/11 MecsekGabona 48 punktą, 2013 m. sausio 31 d. sprendimo byloje C-643/11 LVK – 56 63 punktą, 2008 m. vasario
21 d. sprendimo byloje C-271/06 Netto Supermarkt 24 ir 25 punktus ir 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo byloje
C-324/11 Gábor Tóth 45 punktą.
Sprendimo byloje C-271/06 Netto Supermarkt 27 punktas.
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Vis dėlto pagal PVM direktyvos 205 straipsnį valstybės narės gali priimti reikiamas
nacionalines priemones, kuriomis būtų nustatoma solidarioji pagrindinio tiekėjo atsakomybė.
2.1.10 Prielaida dėl pardavėjo ir pirkėjo statuso
Pagal PVM įgyvendinimo reglamento 5d straipsnį tiekėju laikomas asmuo prekes per
elektroninę sąsają parduodantį asmenį turi laikyti apmokestinamuoju asmeniu, o prekes
perkantį asmenį – neapmokestinamuoju asmeniu, nebent turi priešingos informacijos. Ši
nuostata turėtų atlaisvinti jį nuo neproporcingos naštos, kuri atsirastų kaskart tikrinant
pardavėjo ir pirkėjo statusą, taigi, ja tiekėju laikomam asmeniui siekiama suteikti daugiau
teisinio tikrumo.
2.1.10.1 Prielaida dėl pardavėjo statuso

Elektroninė sąsaja pagrindinį tiekėją turėtų laikyti apmokestinamuoju asmeniu, nebent iš
tiekėjo arba kitų šaltinių yra gavusi informacijos, kuria įrodoma priešingai. Vien tai, kad
nenurodytas PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo registracijos kodas (pvz., tiekėjas
nepateikė šio numerio registruodamasis elektroninėje platformoje ir (arba) užsisakydamas jos
paslaugas) automatiškai nereiškia, kad pagrindinis tiekėjas nėra apmokestinamasis asmuo.
Jei pagrindinis tiekėjas elektroninei sąsajai nurodo, kad veikia kaip neapmokestinamasis
asmuo, elektroninė sąsaja jį turėtų laikyti neapmokestinamuoju asmeniu. Vis dėlto elektroninė
sąsaja turėtų taikyti patikros procesą, kuriuo būtų galima įvertinti, ar dėl šio pagrindinio
tiekėjo tiekimo ji nėra apmokestinamasis asmuo.
2.1.10.2 Prielaida dėl kliento statuso

Nors PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo registracijos kodas nėra absoliučiai
būtina sąlyga, kad asmuo būtų laikomas apmokestinamuoju asmeniu, jis yra svarbus
apmokestinamojo asmens statuso įrodymo aspektas. Todėl, jei registruodamasis elektroninėje
sąsajoje ir (arba) užsisakydamas jos paslaugas klientas nepateikia PVM mokėtojo kodo arba
mokesčių mokėtojo registracijos kodo, elektroninė sąsaja, neturėdama priešingos
informacijos, šį klientą turi laikyti neapmokestinamuoju asmeniu.

2.2 ELEKTRONINĖMS SĄSAJOMS TAIKOMI APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO
REIKALAVIMAI

2.2.1

Kokie apskaitos dokumentų saugojimo reikalavimai taikomi tiekėju
laikomam asmeniui?

Kaip minėta pirmiau 2.1.4 skirsnyje, taikant tiekėju laikomo asmens nuostatą,
apmokestinamasis asmuo, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes naudojantis elektronine sąsaja,
PVM tikslais vertinamas kaip faktinis prekių tiekėjas. Taikant šią nuostatą, tiekėju laikomas
asmuo prekių tiekimo klientui atžvilgiu perima su PVM susijusias pagrindinio tiekėjo teises ir
prievoles. Tai taikoma ir tuo atveju, kai apmokestinamasis asmuo dalyvauja teikiant
elektroniniu būdu teikiamas paslaugas; šių paslaugų atžvilgiu pagal PVM įgyvendinimo
reglamento 9a straipsnį laikoma, kad jis veikia savo vardu. Todėl tiekėju laikomam asmeniui,
kaip ir bet kuriam kitam tiekėjui, taikomos apskaitos dokumentų saugojimo prievolės. Šiuo
atžvilgiu PVM įgyvendinimo reglamento 54c straipsnio 1 dalyje paaiškinta, kad tiekėju
laikomas asmuo turi saugoti šiuos apskaitos dokumentus:
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1. jei jis naudojasi viena iš PVM direktyvos XII antraštinės dalies 6 skyriuje nurodytų
specialių schemų11 – PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnyje nurodytus
apskaitos dokumentus (žr. 2.2.1.1 skirsnį);
2. jei jis nesinaudoja nė viena iš šių specialių schemų – PVM direktyvos 242 straipsnyje
nurodytus apskaitos dokumentus. Šioje situacijoje kiekvienas nacionalinės teisės
leidėjas nustato apmokestinamųjų asmenų saugotinus apskaitos dokumentus ir jų
saugojimo formą.
2.2.1.1

Viena iš specialių schemų besinaudojančiam tiekėju laikomam asmeniui taikomos apskaitos
dokumentų saugojimo prievolės

PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnyje paaiškinta, kokia informacija turėtų būti
nurodyta viena iš specialių schemų besinaudojančio apmokestinamojo asmens saugomuose
apskaitos dokumentuose. Tai taikoma visiems naudotis viena iš specialių schemų
pasirinkusiems apmokestinamiesiems asmenims, įskaitant tiekėju laikomą asmenį.
Toliau pateiktoje 2 lentelėje nurodyti į apmokestinamųjų asmenų apskaitos dokumentus
įtrauktini elementai, atsižvelgiant į tai, kuria schema naudojamasi.

2 lentelė. Viena iš specialių schemų besinaudojančiam tiekėju laikomam
asmeniui taikomos apskaitos dokumentų saugojimo prievolės
Jei apmokestinamasis asmuo naudojasi
Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta
schema (OSS) arba Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema (OSS)

Jei apmokestinamasis asmuo naudojasi
importo apmokestinimo schema (IOSS)
PVM įgyvendinimo reglamento 63c
straipsnio 2 dalis

PVM įgyvendinimo reglamento 63c
straipsnio 1 dalis
a) Vartojimo valstybė narė, kurioje tiekiamos
prekės ar teikiamos paslaugos

a)

Vartojimo valstybė narė, į kurią tiekiamos
prekės

b) Suteiktų paslaugų rūšis ar tiektų prekių
aprašymas ir kiekis

b) Tiekiamų prekių aprašymas ir kiekis
c) Prekių tiekimo data

c) Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data

Į
apmokestinamojo
asmens apskaitos
dokumentus
įtrauktina
informacija

d) Apmokestinamoji
naudojamą valiutą

vertė,

nurodant

e) Bet kuris paskesnis apmokestinamosios
vertės padidinimas arba sumažinimas

d) Apmokestinamoji vertė, nurodant naudojamą
valiutą
e) Bet kuris paskesnis apmokestinamosios vertės
padidinimas arba sumažinimas
f) Taikomas PVM tarifas

f) Taikomas PVM tarifas
g) Mokėtino
PVM
naudojamą valiutą

suma,

nurodant

g) Mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą
valiutą
h) Gautų mokėjimų data ir suma

h) Gautų mokėjimų data ir suma
i) Jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje
i) Bet kokie mokėjimai į sąskaitą, gauti prieš

11

Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba importo apmokestinimo schema;
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prekių tiekimą ar paslaugų teikimą
j) Jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje
faktūroje pateikta informacija
k) Su paslaugomis susijusi informacija, pagal
kurią nustatyta vieta, kur paslaugą
įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi
nuolatinį adresą arba paprastai reziduoja, ir
su prekėmis susijusi informacija, pagal
kurią nustatyta vieta, kurioje pradedamas ir
baigiamas prekių siuntimas ar gabenimas
klientui
l) Bet kokie galimų prekių grąžinimų
įrodymai, įskaitant apmokestinamąją vertę
ir taikomą PVM tarifą

faktūroje pateikta informacija
j) Informacija, pagal kurią nustatoma vieta,
kurioje pradedamas ir baigiamas prekių
siuntimas ar gabenimas klientui
k) Galimų prekių grąžinimų įrodymai, įskaitant
apmokestinamąją vertę ir taikomą PVM tarifą
l) Užsakymo numeris arba unikalus sandorio
numeris
m) Unikalus
siuntos
numeris,
jeigu
tas
apmokestinamasis asmuo tiesiogiai dalyvauja
pristatant

PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnyje išvardyti apskaitos dokumentai turi būti
saugomi dešimt metų skaičiuojant nuo tų metų, kuriais buvo vykdytas tiekimas, pabaigos ir
valstybių narių prašymu su jais turėtų būti suteikiama galimybė susipažinti elektroniniu būdu.
Šie apskaitos dokumentai susijusioms valstybėms narėms gali būti pateikiami naudojantis
standartine forma12.
2.2.2

Elektroninių sąsajų, kurios sudaro sąlygas tiekti prekes arba teikti
paslaugas, bet nėra tiekėjais laikomi asmenys, saugotina informacija

PVM direktyvos 242a straipsnis taikomas elektroninėms sąsajoms, kurios sudaro sąlygas
tiekti prekes arba teikti paslaugas, bet nėra tiekėjais laikomi asmenys. Taip nutinka, kai:


elektroninė sąsaja sudaro sąlygas teikti paslaugas neapmokestinamajam asmeniui;13



elektroninė sąsaja sudaro sąlygas tiekti prekes Bendrijoje (įskaitant prekių tiekimą
šalies viduje) ir pagrindinis tiekėjas yra įsisteigęs Europos Sąjungoje;



elektroninė sąsaja sudaro sąlygas Europos Sąjungoje vykstančiai nuotolinei prekybai
importuojamomis prekėmis siuntose, kurių vertė viršija 150 EUR, neatsižvelgiant į tai,
kur yra įsisteigęs pagrindinis tiekėjas / pardavėjas.

PVM direktyvos 242a straipsnyje šioms elektroninėms sąsajoms nustatyta prievolė saugoti
apskaitos dokumentus, susijusius su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu, kuriam jos sudaro
sąlygas, dešimt metų skaičiuojant nuo tų metų, kuriais vykdytas tiekimas, pabaigos.
Pavyzdžiui, su 2021 m. tiektomis prekėmis arba teiktomis paslaugomis susijusius apskaitos
dokumentus elektroninė sąsaja turėtų saugoti iki 2031 m. pabaigos. Šie apskaitos dokumentai
turi būti pakankamai išsamūs ir valstybių narių prašymu su jais turi būti suteikiama galimybė
susipažinti elektroniniu būdu. Elektroninės sąsajos apskaitos dokumentuose saugotinoje
informacijoje atsižvelgiama į tai, kokią informaciją turi šis apmokestinamasis asmuo
(elektroninė sąsaja), kokia informacija yra svarbi mokesčių administratoriui ir proporcinga
nuostatos taikymo tikslu. Joje taip pat atsižvelgiama į tai, kad reikia laikytis Bendrojo

12

13

2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su
sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18) 39 straipsnis.
Jei elektroninė sąsaja nėra vertinama kaip telekomunikacijų, transliavimo arba elektroninių paslaugų teikėju
laikomas asmuo remiantis PVM įgyvendinimo reglamento 9a straipsniu.
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duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (žr. į Tarybos posėdžio protokolą įtrauktiną
pareiškimą, skelbiamą priėmus PVM direktyvos pakeitimus14).
2.2.2.1

Kada apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas tiekti prekes arba teikti paslaugas, bet nėra
tiekėju laikomas asmuo?

PVM įgyvendinimo reglamento 54b straipsnyje nustatyta, kada informavimo pareigų pagal
242a straipsnį atžvilgiu turėtų būti laikoma, kad apmokestinamasis asmuo sudaro sąlygas
tiekti prekes arba teikti paslaugas (t. y. kai jis nėra tiekėju laikomas asmuo).
Šioje nuostatoje pateikta žodžių junginio „sudaro sąlygas“ apibrėžtis panaši į PVM
įgyvendinimo reglamento 5b straipsnyje pateiktą apibrėžtį dėl tiekėju laikomo asmens. 5b
straipsnis taikomas tik prekių tiekimui, o 54b straipsnis taip pat taikomas paslaugų teikimui.
Nepaisant to, pirmiau 2.1.6 skirsnyje pateiktos gairės taikytinos siekiant nustatyti, ar
elektroninė sąsaja sudaro sąlygas tiekti prekes arba teikti paslaugas, ir, jei ji šias sąlygas
sudaro, ji privalo saugoti šio prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apskaitos dokumentus.
2.2.2.2

Kokią informaciją reikia saugoti?

Atsižvelgiant į tikslus, kurie buvo sutarti priimant dokumentų rinkinį dėl e. prekybai taikomo
PVM, PVM įgyvendinimo reglamento 54c straipsnio 2 dalyje paaiškinama, kokią informaciją
turi saugoti elektroninės sąsajos, kurios sudaro sąlygas tiekti prekes arba teikti paslaugas, bet
nėra tiekėjais laikomi asmenys. Taip turėtų būti užtikrinama, kad mokesčių institucijos gautų
būtiniausią informaciją, kuria remdamosi galėtų vykdyti reikalavimų užtikrinimo veiklą,
tikrindamos ES apmokestinamam B2C prekių tiekimui arba paslaugų teikimui taikomo PVM
surinkimą.
Laikydamosi proporcingumo principo elektroninės sąsajos dėl viso prekių tiekimo arba
paslaugų teikimo Europos Sąjungoje turėtų saugoti šią būtinąją informaciją:
a) pagrindinio tiekėjo, kuriam sudarytos sąlygos tiekti prekes arba teikti paslaugas
naudojantis elektronine sąsaja, vardą ir pavardę arba pavadinimą, pašto adresą,
elektroninį adresą arba svetainę ir, jeigu yra:
i) pagrindinio tiekėjo PVM mokėtojo kodą arba nacionalinį mokesčių mokėtojo
numerį;
ii) pagrindinio tiekėjo banko sąskaitos numerį arba virtualios sąskaitos numerį;
b) prekių aprašymą, jų vertę, vietą, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba gabenimas,
taip pat pristatymo laiką ir, jei jis žinomas, užsakymo numerį arba unikalų sandorio
numerį;
c) paslaugų aprašymą, jų vertę, informaciją, skirtą paslaugų teikimo vietai ir laikui
nustatyti, ir, jei jis žinomas, užsakymo numerį arba unikalų sandorio numerį.
Šiame kontekste vartojamas terminas „virtuali sąskaita“ apima atsirandančius mokėjimo
sprendimus ir mokėjimo paslaugas, pvz., skaitmenines valiutas arba kriptovaliutas,
skaitmeninių piniginių sprendimus ir pan.

14

Tarybos dokumentas 14769/1/17 REV 1.
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Žodžių junginys „jeigu yra“ turėtų būti aiškinamas kaip nuoroda į informaciją, kuri renkama
arba gali būti renkama vykdant įprastinę elektroninės sąsajos veiklą. Kitaip tariant, šią
informaciją elektroninė sąsaja paprastai gali gauti neatlikdama specialios išsamios paieškos.
„Užsakymo numeris arba unikalus sandorio numeris“ – tai sandoriui priskirtas numeris. Jį gali
priskirti pagrindinis tiekėjas arba elektroninė sąsaja.
2.2.3

Elektroninėms sąsajoms taikomų informavimo pareigų apžvalga

Toliau pateiktame 3 paveiksle schemiškai pavaizduotos elektroninėms sąsajoms taikomos
informavimo pareigos.
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3 paveikslas. Elektroninėms sąsajoms taikomos informavimo pareigos
Taikoma viena
iš
specialių schemų

Turėtų saugoti apskaitos
dokumentus kaip paprastas
tiekėjas – įgyvendinimo
reglamento 54c straipsnio
1 dalis
Žr. 2.2.1 skirsnį.

Elektroninė sąsaja yra
tiekėju laikomas asmuo
(tik dėl prekių tiekimo)

Netaikoma nė viena
iš
specialių schemų

Elektroninė sąsaja sudaro
sąlygas tiekti prekes arba
teikti paslaugas

Saugotina
informacija –
įgyvendinimo
reglamento
63c straipsnis
Žr. 2.2.1.1
skirsnį.

PVM direktyvos
242 straipsnis

Žr. 2.1.6 ir 2.1.7 skirsnius.

Elektroninė sąsaja turėtų
saugoti tiekimo, kuriam
sudaro sąlygas, apskaitos
dokumentus
(PVM direktyvos
242a straipsnis)

Elektroninė sąsaja
NĖRA
tiekėju laikomas asmuo
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Saugotina informacija –
įgyvendinimo
reglamento
54c straipsnio 2 dalis
Žr. 2.2.2.2 skirsnį.

3

SPECIALIOS SCHEMOS

Naujosiomis nuostatomis iš dalies pakeičiamos PVM direktyvoje nustatytos esamos
specialios apmokestinimo PVM schemos15 (Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema, Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta
schema) ir įtraukiama nauja schema (importo apmokestinimo schema). Toliau pateiktoje
lentelėje apžvelgiami pakeitimai, kurie bus taikomi nuo 2021 m. liepos 1 d.

3 lentelė. Specialių schemų pakeitimų nuo 2021 m. liepos 1 d. apžvalga
Ne ES įsisteigęs apmokestinamasis
asmuo / tiekėjas

Sandoriai

Speciali schema

Ar reikia
tarpininko
arba
fiskalinio
agento?16

ES įsisteigęs apmokestinamasis
asmuo / tiekėjas

Speciali schema

Ar reikia
tarpininko
arba
fiskalinio
agento?

B2C paslaugų
teikimas

Sąjungoje
neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE17
asmenims skirta
schema (OSS)

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE
asmenims skirta
schema (OSS)

Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba
prekėmis

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE18
asmenims skirta
schema (OSS)

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE
asmenims skirta
schema (OSS)

Elektroninės
sąsajos vykdomas
prekių tiekimas
šalies viduje

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE19
asmenims skirta
schema (OSS)

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems NE
asmenims skirta
schema (OSS)

Nuotolinė prekyba
iš trečiųjų šalių ar
trečiųjų teritorijų

Importo
apmokestinimo

15
16
17

18

19

20

21

TAIP20

Importo
apmokestinimo

NE21

Žr. aiškinamajame žodynėlyje pateiktą apibrėžtį.
Tarpininko ir fiskalinio agento apibrėžtys pateiktos aiškinamajame žodynėlyje.
Valstybės narės negali įpareigoti, kad ne ES tiekėjai, norėdami naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, paskirtų fiskalinį agentą (PVM direktyvos 204 straipsnis).
Pagal PVM direktyvos 204 straipsnį valstybės narės šiuo atveju gali reikalauti, kad apmokestinamasis asmuo
paskirtų fiskalinį agentą kaip asmenį, kuriam teks prievolė sumokėti PVM.
Pagal PVM direktyvos 204 straipsnį valstybės narės šiuo atveju gali reikalauti, kad apmokestinamasis asmuo
paskirtų fiskalinį agentą kaip asmenį, kuriam teks prievolė sumokėti PVM.
Išskyrus tiekėją, įsisteigusį trečiojoje šalyje, su kuria ES yra sudariusi susitarimą dėl savitarpio pagalbos, –
daugiau informacijos pateikta 4 skyriuje.
Norint naudotis importo apmokestinimo schema, tarpininko paskirti neprivaloma, bet apmokestinamasis
asmuo gali jį paskirti.
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importuojamomis
prekėmis siuntose,
kurių vertė
neviršija 150 EUR

schema (IOSS)

schema (IOSS)

Kas yra OSS?
Vieno langelio principu grindžiama minisistema (MOSS) – tai elektroninė sistema, kuria
naudodamiesi apmokestinamieji asmenys, teikiantys telekomunikacijų, transliavimo ir
elektronines (TTE) paslaugas vartotojams Europos Sąjungoje, visose ES valstybėse mokėtiną
PVM gali deklaruoti ir mokėti vienoje valstybėje narėje. Nuo 2021 m. liepos 1 d. MOSS bus
pradėta taikyti visoms B2C paslaugoms, teikiamoms valstybėse narėse, kuriose teikėjas nėra
įsisteigęs, Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis ir tam tikram prekių tiekimui šalies
viduje, todėl taps vieno langelio principu grindžiama sistema (OSS).
Nuotolinei prekybai iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų importuojamomis mažos vertės
prekėmis taikomam PVM deklaruoti ir sumokėti bus sukurta nauja schema – vieno langelio
principu veikianti importo sistema (IOSS).
4 lentelėje suskirstyti prekių tiekimo arba paslaugų teikimo tipai ir apmokestinamųjų asmenų
tipai, kuriems taikoma kiekviena iš šių specialių schemų.
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4 lentelė. Specialių schemų apžvalga

Prekių tiekimo
arba paslaugų
teikimo tipai

Sąjungoje
neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems
asmenims skirta
schema / OSS
VISAS B2C paslaugų
teikimas klientams
Europos Sąjungoje

Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems
asmenims skirta
schema / OSS
a) VISAS Bendrijos
vidaus B2C
paslaugų teikimas
b) Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba
prekėmis

Importo
apmokestinimo
schema / IOSS
Nuotolinė
prekyba
importuojamomis
prekėmis
siuntose, kurių
vertė neviršija
150 EUR

c) 14a straipsnio 2
dalyje nurodytas
B2C prekių
tiekimas šalies
viduje
Apmokestinamieji Neįsisteigę Europos
Sąjungoje
asmenys

a) Tik įsisteigę
Europos Sąjungoje
b) Įsisteigę ir
neįsisteigę Europos
Sąjungoje
c) Europos Sąjungoje

įsisteigusios arba
neįsisteigusios
elektroninės sąsajos

Įsisteigę ir
neįsisteigę
Europos
Sąjungoje,
įskaitant
elektronines
sąsajas

Kokie yra OSS pranašumai?
Vieno langelio principu grindžiama sistema supaprastina PVM prievoles, tenkančias
įmonėms, kurios parduoda prekes ir teikia paslaugas galutiniams vartotojams visoje Europos
Sąjungoje, nes įmonės gali:
 elektroniniu būdu užsiregistruoti PVM mokėtojomis vienoje valstybėje narėje dėl viso
reikalavimus atitinkančio prekių ir paslaugų pardavimo klientams, esantiems visose
kitose 26 valstybėse narėse;
 teikti vieną elektroninę OSS PVM deklaraciją ir vienu metu sumokėti už visą šį prekių
ir paslaugų pardavimą mokėtiną PVM;
 viena kalba bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi toje valstybėje narėje,
kurioje yra užsiregistravusios OSS, net jei prekybą vykdo visoje ES.
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Dėl praktinių OSS ir IOSS susijusių aspektų, pvz., užsiregistravimo ir išsiregistravimo, PVM
deklaracijų, tikslinimo, mokėjimo ir pan., žr. PVM deklaravimo vieno langelio principu
grindžiamoje sistemoje vadovą22.

3.1 SĄJUNGOJE NEĮSISTEIGUSIEMS APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS SKIRTA
SCHEMA

3.1.1

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM įgyvendinimo reglamentas

PVM direktyva




358a–369 straipsniai
3.1.2

57a–63c straipsniai

Koks yra naujųjų taisyklių poveikis?

Naujosiomis taisyklėmis išplečiama Europos Sąjungoje neįsisteigusiems TTE paslaugas
teikiantiems apmokestinamiesiems asmenims skirta speciali schema (Sąjungoje
neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema), nes į jos taikymo sritį
įtraukiamos visos neapmokestinamiesiems asmenims valstybėje narėje pagal teikimo
vietos taisykles teikiamos paslaugos.
Taigi, nuo 2021 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje neįsisteigusioms įmonėms, kurios teikia
paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims (vartotojams) Europos Sąjungoje, nereikia
registruotis PVM mokėtojomis kiekvienoje savo paslaugų teikimo valstybėje narėje. Vietoj to
jos už šį paslaugų teikimą mokėtiną PVM gali deklaruoti ir sumokėti vienoje valstybėje narėje
(vadinamojoje registravimosi valstybėje narėje) per vieno langelio principu grindžiamą
sistemą (OSS, Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema).
Naujosiomis taisyklėmis nekeičiama šių paslaugų teikimo vieta, bet tik pasiūloma
supaprastinta PVM, mokėtino ES valstybėse narėse, kuriose teikiamos paslaugos,
deklaravimo tvarka.
3.1.3

Kas gali naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema ir kokiam paslaugų teikimui ją galima taikyti?

Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema gali naudotis tik
Europos Sąjungoje neįsisteigę apmokestinamieji asmenys (tiekėjai). Vadinasi, ji yra skirta
apmokestinamajam asmeniui, kuris nėra įsteigęs savo verslo ir neturi nuolatinio padalinio
Europos Sąjungoje. Net jei šis apmokestinamasis asmuo yra užsiregistravęs arba privalo
užsiregistruoti PVM mokėtoju vienoje iš valstybių narių dėl prekių tiekimo arba paslaugų
teikimo, kuris nėra B2C paslaugų teikimas, jis Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą vis tiek gali taikyti B2C paslaugų teikimui.
Nuo 2021 m. liepos 1 d. į Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos
schemos taikymo sritį pateks visas paslaugų teikimas (įskaitant TTE paslaugas), jei šių
paslaugų teikimo vieta yra Europos Sąjungoje ir jei šias paslaugas pirmiau apibrėžti
22

PVM deklaravimo vieno langelio principu grindžiamoje sistemoje vadovas šiuo metu rengiamas.
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apmokestinamieji asmenys teikia neapmokestinamiesiems asmenims (vartotojams). Jei
paslaugų teikėjas pasirenka naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema, jis ja naudodamasis turi deklaruoti ir mokėti viso šio B2C paslaugų
teikimo Europos Sąjungoje PVM.
B2C paslaugų teikimo, kurį būtų galima nurodyti pagal Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą, pavyzdžiai (sąrašas neišsamus):
 apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia neįsisteigę apmokestinamieji asmenys;
 teisė įeiti į kultūros, meno, sporto, mokslo, švietimo, pramogų arba panašius renginius,
pvz., muges ir parodas;
 transporto paslaugos;
 kilnojamojo materialiojo turto vertinimo ir aptarnavimo paslaugos;
 papildoma transporto veikla, pvz., pakrovimo, iškrovimo, krovinių tvarkymo ir panaši
veikla;
 su nekilnojamuoju turtu susijusios paslaugos;
 transporto priemonių nuoma;
 maitinimo ir aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugų teikimas vartojimui laivuose,
orlaiviuose arba traukiniuose ir pan.
1 pavyzdys
Europos Sąjungoje neįsisteigęs paslaugų teikėjas teikia su Vokietijoje, Prancūzijoje ir
Vengrijoje esančiu nekilnojamuoju turtu susijusias (pvz., renovacijos darbų) paslaugas
klientams šiose valstybėse narėse. Tas pats paslaugų teikėjas yra užsiregistravęs PVM
mokėtoju Vokietijoje dėl kitų tipų prekių tiekimo arba paslaugų teikimo (pvz., dėl B2B prekių
tiekimo). Paslaugų teikėjas ir prekių tiekėjas pasirenka naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema Prancūzijoje (registravimosi valstybėje
narėje). Todėl PVM už visą į specialios schemos taikymo sritį patenkantį paslaugų teikimą jis
turi deklaruoti ir sumokėti pagal specialią schemą per OSS Prancūzijoje. Jis negali pasirinkti
deklaruoti šių su Vokietijoje esančiu nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų Vokietijos PVM
deklaracijoje. Kitą prekių tiekimą arba paslaugų teikimą (B2B prekių tiekimą) Vokietijoje,
kuris nepatenka į specialios schemos taikymo sritį, reikės deklaruoti Vokietijos vidaus PVM
deklaracijoje. Atskaityti visą savo sumokėtą Vokietijos PVM jis gali per Vokietijos vidaus
PVM deklaraciją. Dėl viso savo sumokėto Prancūzijos arba Vengrijos PVM jis turės teikti
PVM grąžinimo prašymą pagal 13-ąją direktyvą atitinkamos valstybės narės mokesčių
institucijai.
2 pavyzdys
Jei tas pats prekių tiekėjas / paslaugų teikėjas pasirenka užsiregistruoti OSS Vokietijoje, PVM
už visą į šios specialios schemos taikymo sritį patenkantį paslaugų teikimą jis turi deklaruoti
ir mokėti per OSS Vokietijoje. Kitą prekių tiekimą ir paslaugų teikimą Vokietijoje (pvz., B2B
prekių tiekimą), kurio negalima deklaruoti per OSS, reikės deklaruoti teikiant Vokietijos
vidaus PVM deklaraciją. Atskaityti visą savo sumokėtą Vokietijos PVM jis gali teikdamas šią
vidaus PVM deklaraciją. Dėl viso savo sumokėto Prancūzijos arba Vengrijos PVM jis turės
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teikti PVM grąžinimo prašymą pagal 13-ąją direktyvą atitinkamos valstybės narės mokesčių
institucijai.
3.1.4

Kokios yra sąskaitų faktūrų išrašymo prievolės?

PVM direktyvoje nenustatyta prievolė išrašyti sąskaitas faktūras už Europos Sąjungoje
neįsisteigusių apmokestinamųjų asmenų vartotojams Europos Sąjungoje teikiamas paslaugas.
Vis dėlto valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose gali reikalauti sąskaitos faktūros už
šių paslaugų teikimą. Jei paslaugų teikėjas yra užsiregistravęs naudotis Sąjungoje
neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, bus taikomos registravimosi
valstybės narės sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės. Jei paslaugų teikėjas nėra užsiregistravęs
naudotis Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, taikomos
valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės.
3.1.5

Ar reikia paskirti fiskalinį agentą?

Valstybės narės negali reikalauti, kad ne ES paslaugų teikėjas, norėdamas naudotis Sąjungoje
neįsisteigusiems asmenims skirta schema, paskirtų fiskalinį agentą (PVM direktyvos 204
straipsnis), bet paslaugų teikėjas jį gali paskirti.
Tarpininkas (jis aprašytas 4.2.5 skirsnyje) paskiriamas tik ketinant naudotis importo
apmokestinimo schema.

3.2 SĄJUNGOJE ĮSISTEIGUSIEMS APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS SKIRTA
SCHEMA

3.2.1

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM įgyvendinimo reglamentas

PVM direktyva


14 straipsnis



14a straipsnis



59c straipsnis



369a–369k straipsniai
3.2.2



57a–63c straipsniai

Koks yra naujųjų taisyklių poveikis?

Naujosiomis taisyklėmis, kurios bus taikomos nuo 2021 m. liepos 1 d., Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymo sritis išplečiama
dviem aspektais.
1. Išplečiamas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, kurį galima deklaruoti Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje, mastas, t. y.:
 paslaugų teikėjas gali deklaruoti ne tik tarpvalstybinį TTE paslaugų teikimą
neapmokestinamiems asmenims Europos Sąjungoje, bet ir visą kitą Europos Sąjungoje
vykdomą tarpvalstybinį paslaugų teikimą neapmokestinamiems asmenims. Paslaugų,
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kurias galima deklaruoti pagal Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtą schemą, pavyzdžių pateikta 3.1.3 skirsnyje;
 prekių tiekėjas gali deklaruoti visą Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis;
 elektroninės sąsajos, kurios dėl prekių tiekimo Europos Sąjungoje tampa tiekėjais
laikomais asmenimis, Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikrą prekių
tiekimą šalies viduje gali deklaruoti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje.
2. Nustatoma daugiau apmokestinamųjų asmenų (prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų),
kurie gali naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema
(žr. 3.2.3 skirsnį).
3.2.3

Kas gali naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema ir kokiam prekių tiekimui bei paslaugų teikimui ją
galima taikyti?

Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema gali naudotis:
1. Europos Sąjungoje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo (kuris nėra tiekėju laikomas
asmuo), kad galėtų deklaruoti ir mokėti PVM už:
 B2C paslaugų teikimą, vykstantį valstybėje narėje, kurioje jis nėra įsisteigęs;
 Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis.
Paslaugos, kurios teikiamos klientams valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas yra
įsisteigęs, turi būti deklaruojamos teikiant atitinkamos valstybės narės nacionalinę PVM
deklaraciją, neatsižvelgiant į tai, ar teikiant paslaugas dalyvauja šis nuolatinis padalinys;
2. Europos Sąjungoje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, deklaruodamas ir mokėdamas
PVM už:
 Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis;
3. elektroninė sąsaja (įsisteigusi Europos Sąjungoje arba už ES ribų), sudaranti sąlygas tiekti
prekes (tiekėju laikomas asmuo), už:
 Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis;
 tam tikrą prekių tiekimą šalies viduje.
Prekių tiekimas šalies viduje, t. y. kai prekės yra toje pačioje valstybėje narėje kaip klientas,
kuriam jos siunčiamos, išskirtine tvarka gali būti deklaruojamas pagal Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą, bet jį gali deklaruoti tik
elektroninė sąsaja, taikydama šią schemą tam prekių tiekimui, kurio atžvilgiu ji tampa tiekėju
laikomu asmeniu (žr. 2.1.3 skirsnį).
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3.2.4 Ar Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą galima
taikyti daliai į šios schemos taikymo sritį patenkančio prekių tiekimo ir paslaugų
teikimo?
Jei prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas arba tiekėju laikomas asmuo nusprendžia užsiregistruoti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, jis turi
deklaruoti ir mokėti viso į šios Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirtos schemos taikymo sritį patenkančio prekių tiekimo ir paslaugų teikimo PVM. Jis negali
pasirinkti jo deklaruoti nacionalinėje PVM deklaracijoje.
1 pavyzdys
Europos Sąjungoje įsisteigęs prekių tiekėjas ir paslaugų teikėjas vykdo Bendrijos vidaus
nuotolinę prekybą prekėmis ir teikia paslaugas klientams įvairiose ES valstybėse narėse.
Tiekėjas norėtų užsiregistruoti naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema ir per šią schemą deklaruoti bei mokėti tik paslaugų teikimo PVM.
Nuotolinei prekybai prekėmis taikomą PVM jis norėtų deklaruoti ir sumokėti pagal
bendrąsias PVM taisykles, teikdamas atitinkamos valstybės narės vidaus PVM deklaraciją.
Prekių tiekėjas / paslaugų teikėjas, kuris nusprendė užsiregistruoti OSS, visą į Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymo sritį patenkantį savo
prekių tiekimą ir paslaugų teikimą turėtų deklaruoti pagal OSS. Taigi, prekių tiekėjas /
paslaugų teikėjas negali pasirinkti taikyti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtą schemą tik paslaugų teikimui. Užsiregistravus Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje, ir paslaugų teikimas, ir nuotolinė prekyba
prekėmis turi būti deklaruojami pagal OSS.
2 pavyzdys
Europos Sąjungoje įsisteigusi elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo dėl Bendrijos
vidaus nuotolinės prekybos prekėmis ir prekių tiekimo šalies viduje klientams Europos
Sąjungoje. Ši elektroninė sąsaja taip pat teikia tarpvalstybines B2C paslaugas klientams
Europos Sąjungoje. Naudodamasi OSS elektroninė sąsaja norėtų deklaruoti ir sumokėti tik
nuotolinei prekybai prekėmis taikomą PVM. PVM už prekių tiekimą šalies viduje, kurio
atžvilgiu ji yra tiekėju laikomas asmuo, ir elektronines paslaugas elektroninė sąsaja
deklaruotų ir sumokėtų pagal bendrąsias PVM taisykles.
Prekių tiekėjas / paslaugų teikėjas, kuris nusprendžia užsiregistruoti vieno langelio principu
grindžiamoje sistemoje, visą į Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirtos schemos taikymo sritį patenkantį savo prekių tiekimą ir paslaugų teikimą turėtų
deklaruoti pagal OSS. Taigi, elektroninė sąsaja negali pasirinkti naudotis OSS tam tikram
prekių tiekimui ar paslaugų teikimui. Užsiregistravus Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje, visas reikalavimus atitinkantis jo prekių
tiekimas ir paslaugų teikimas (nuotolinė prekyba prekėmis, tiekėju laikomo asmens vykdomas
prekių tiekimas šalies viduje ir paslaugų teikimas) turi būti deklaruojamas pagal OSS.
3.2.5

Kas yra Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis?

Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis vyksta tada, kai prekės paties tiekėjo arba jo
vardu yra siunčiamos arba gabenamos iš kitos valstybės narės nei ta, kurioje baigiasi prekių
siuntimas arba gabenimas klientui (PVM direktyvos 14 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa).
Šiame straipsnyje taip pat nurodyta, kad prekės turi būti tiekiamos:
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 apmokestinamajam asmeniui arba neapmokestinamajam juridiniam asmeniui, kurio
prekių įsigijimas Bendrijos viduje nėra PVM objektas pagal PVM direktyvos 3
straipsnio 1 dalį23; arba
 bet kokiam kitam neapmokestinamajam asmeniui.
Taigi, į termino „Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis“ taikymo sritį patenka prekių
tiekimas šiems klientams:
- prekių tiekimas neapmokestinamiems asmenims (vartotojams);
- prekių (įskaitant akcizais apmokestinamus produktus) tiekimas apmokestinamiesiems
asmenims arba neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims, išvardytiems PVM
direktyvos 151 straipsnyje (diplomatiniai susitarimai, tarptautinės organizacijos, NATO
ir pan.); ir
- prekių (išskyrus akcizais apmokestinamus produktus) tiekimas: i) apmokestinamiesiems
asmenims, tiekiantiems tokias prekes arba teikiantiems tokias paslaugas, kurių atžvilgiu
PVM yra neatskaitomas, ii) apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikoma
ūkininkams skirta bendra vienodo tarifo schema, iii) apmokestinamiesiems asmenims,
kuriems taikoma naudotų prekių maržos apmokestinimo sistema, ir iv)
neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims (vadinamajai keturių grupei).
Nuotolinė prekyba prekėmis gali apimti bet kokių rūšių prekes, neatsižvelgiant į jų vertę,
įskaitant akcizais apmokestinamus produktus. Akcizais apmokestinamų prekių tiekimas į
PVM direktyvos 14 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, todėl ir į Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos, taikymo sritį patenka tik ypatingais
atvejais, atsižvelgiant į klientą, kuriam tiekiamos prekės, taigi, tik jei jos teikiamos:
- neapmokestinamiesiems asmenims arba
- apmokestinamiesiems asmenims arba neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims,
kurių prekių įsigijimas Bendrijos viduje nėra PVM objektas pagal PVM direktyvos 3
straipsnio 1 dalį, taigi, išvardytiesiems PVM direktyvos 151 straipsnyje.
Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurios tiekiamos
vadinamosios keturių grupės nariui, į PVM direktyvos 14 straipsnio 4 dalies pirmos
pastraipos taikymo sritį nepatenka, todėl jos negalima deklaruoti pagal Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą (žr. PVM direktyvos 3
straipsnio 1 dalies b punktą).
3.2.6 Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta
TTE paslaugų, kurias valstybėje narėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo (paslaugų teikėjas)
teikia neapmokestinamajam asmeniui (klientui) kitoje valstybėje narėje, teikimo vieta yra ta
valstybė narė, kurioje klientas reziduoja.

23

Jei kliento prekių įsigijimui Bendrijos viduje taikomas PVM, jau yra užtikrinta, kad tiekimas būtų
apmokestinamas prekių atvykimo valstybėje narėje.
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Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis prekių tiekimo vieta laikoma ta vieta, kurioje
šios prekės yra tada, kai baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas klientui (PVM direktyvos 33
straipsnio a punktas).
Kitų į Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymo sritį
patenkančių rūšių paslaugų teikimo vietos taisyklės nesikeičia. Daugiau informacijos pateikta
PVM direktyvos 47–58 straipsniuose.
Taigi, kai klientams prekės tiekiamos ir paslaugos teikiamos Bendrijos viduje, PVM reikės
mokėti daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Kad galėtų deklaruoti ir mokėti mokėtiną PVM,
tiekėjas gali užsiregistruoti PVM mokėtoju (kiekvienoje) susijusioje valstybėje (susijusiose
valstybėse narėse) arba užsiregistruoti Sąjungos OSS, paprastai toje valstybėje narėje, kurioje
yra įsisteigęs.
3.2.7

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vietos riba (10 000 EUR)

Siekiant paremti labai mažas įmones, nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatyta metinė
10 000 EUR apyvartos riba, iki kurios vartotojams kitoje valstybėje narėje teikiamų TTE
paslaugų teikimo vieta išlieka toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas. Nuo
2021 m. liepos 1 d. ši riba taikoma tarpvalstybiniam TTE paslaugų teikimui ir Bendrijos
vidaus nuotolinei prekybai prekėmis, bet netaikoma kitų rūšių paslaugų teikimui klientams
Europos Sąjungoje. Ši riba apskaičiuojama atsižvelgiant į bendrą tarpvalstybinių TTE
paslaugų ir Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis vertę ir yra taikoma tiek
tiekėjams, tiek tiekėjais laikomais asmenims.
Todėl tarpvalstybinis TTE paslaugų teikimas ir Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis
bus apmokestinami PVM toje valstybėje narėje, kurioje paslaugų teikėjas ar prekių tiekėjas
yra įsisteigęs, jei įvykdomos šios sąlygos (59c straipsnio 1 dalis):
1. paslaugų teikėjas arba prekių tiekėjas yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą arba paprastai
reziduoja tik vienoje valstybėje narėje;
2. jis teikia TTE paslaugas kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems, nuolatinį adresą
turintiems arba paprastai reziduojantiems klientams arba vykdo Bendrijos vidaus
nuotolinę prekybą prekėmis, siųsdamas arba gabendamas šia prekes į kitą valstybę narę,
kuri nėra jo įsisteigimo valstybė narė;
3. bendra šio TTE paslaugų teikimo ir pagal Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis
vykdomo prekių tiekimo vartotojams kitoje valstybėje narėje vertė einamaisiais
kalendoriniais metais neviršija ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 EUR
(be PVM).
Vadinasi, iki 10 000 EUR vertės tarpvalstybinių TTE paslaugų teikimui ir Bendrijos vidaus
nuotolinei prekybai prekėmis bus taikoma tokia pat apmokestinimo PVM tvarka kaip
paslaugų teikimui ir prekių tiekimui šalies viduje.
Vis dėlto paslaugų teikėjas arba prekių tiekėjas gali nuspręsti netaikyti 10 000 EUR ribos ir
taikyti bendrąsias paslaugų teikimo arba prekių tiekimo vietos taisykles (pvz., teikiamas TTE
paslaugas apmokestinti kliento valstybėje narėje, o Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą
prekėmis – valstybėje narėje, į kurią prekės yra siunčiamos arba gabenamos). Šioje situacijoje
jis gali pasirinkti užsiregistruoti OSS toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, net jei
neviršija šios ribos. Šiuo atveju paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui šis sprendimas bus
privalomas dviem kalendoriniams metams.
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Bet kuriuo atveju, jei viršijama metinė 10 000 EUR riba, taikoma bendroji taisyklė ir TTE
paslaugų PVM bus mokamas kliento valstybėje narėje, o Bendrijos vidaus nuotolinės
prekybos prekėmis PVM – valstybėje narėje, į kurią prekės siunčiamos arba gabenamos.
Ši riba netaikoma:
i)

Europos Sąjungoje neįsisteigusio paslaugų teikėjo teikiamoms TTE paslaugoms
(Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema),

ii) už ES ribų įsisteigusio prekių tiekėjo vykdomai Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai
prekėmis,
iii) nuotolinei prekybai importuojamomis prekėmis (importo apmokestinimo schema),
iv) kitų nei TTE paslaugų teikimui,
v) prekių tiekimui šalies viduje, kurį vykdo tiekėju laikomas asmuo,
vi) prekių tiekimui, kurį vykdo daugiau nei vienoje valstybėje narėje įsisteigęs, nuolatinį
adresą turintis arba paprastai reziduoja prekių tiekėjas.
Toliau pateiktoje 5 lentelėje nurodyti 10 000 EUR ribos taikymo padariniai.

5 lentelė. Paslaugų teikimo ir prekių tiekimo vietos riba (10 000 EUR)
B2C TTE paslaugos* ir Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba
prekėmis
Riba

<10 000 EUR per
metus

Paslaugas teikia arba prekes tiekia tik
vienoje valstybėje narėje įsisteigę paslaugų
teikėjai arba prekių tiekėjai

Paslaugų teikimo arba
prekių tiekimo vieta
yra
ir
PVM
mokėtinas paslaugų
teikėjo
valstybėje
narėje
(TTE
paslaugų atveju) ir
prekių
siuntimo
arba
gabenimo
valstybėje
narėje
(Bendrijos
vidaus
nuotolinės prekybos
prekėmis atveju).

Paslaugų teikėjas arba
prekių
tiekėjas
gali
nuspręsti taikyti bendrąją
paslaugų teikimo arba
prekių
tiekimo
vietos
taisyklę kliento valstybėje
narėje arba valstybėje
narėje, į kurią siunčiamos
prekės.
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-

Registravimasis
Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesie
ms asmenims
skirtoje schemoje
arba

-

registravimasis

Paslaugas teikia
arba prekes tiekia
už ES ribų arba
daugiau nei
vienoje valstybėje
narėje įsisteigę
paslaugų teikėjai
arba prekių
tiekėjai

Riba netaikoma.

PVM mokėtoju
kiekvienoje
valstybėje narėje
(kliento valstybėje
narėje arba toje
valstybėje narėje, į
kurią siunčiamos
prekės).

>10 000 EUR per
metus

Paslaugų teikimo arba prekių tiekimo vieta yra ir
PVM mokėtinas kliento valstybėje narėje / toje
valstybėje narėje, į kurią siunčiamos arba
gabenamos prekės.
-

Registravimasis Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtoje
schemoje arba

-

registravimasis PVM mokėtoju kiekvienoje
kliento valstybėje narėje / toje valstybėje
narėje, kurioje baigiasi siuntimas arba
gabenimas.

*TTE paslaugoms 10 000 EUR riba taikoma jau nuo 2019 m. sausio 1 d.
** Kad būtų galima taikyti šią ribą, prekės turi būti siunčiamos iš įsisteigimo valstybės narės.

3.2.8 Kokios yra sąskaitų faktūrų išrašymo prievolės?
Paslaugų teikimas
PVM direktyvoje nenustatyta prievolė išrašyti sąskaitas faktūras už paslaugų teikimą
vartotojams Europos Sąjungoje. Vis dėlto valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose
gali reikalauti sąskaitos faktūros už šį paslaugų teikimą. Jei sąskaita faktūra išrašoma,
taikomos šios taisyklės:
-

sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas
yra užsiregistravęs naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirta schema (registravimosi valstybėje narėje) arba

-

jei
tiekėjas
nėra
užsiregistravęs
naudotis
Sąjungoje
įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, – sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės,
galiojančios toje valstybėje narėje, kurioje teikiamos paslaugos.

Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis
PVM direktyvoje nustatyta, kad prekių tiekėjai, kurie vykdo Bendrijos vidaus nuotolinę
prekybą prekėmis, bet nesinaudoja Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirta schema, turi išrašyti sąskaitą faktūrą. Jei jie yra užsiregistravę naudotis Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, sąskaitos faktūros už šį prekių
tiekimą jiems išrašyti nereikia. Jei prekių tiekėjas pasirenka išrašyti sąskaitą faktūrą, bus
taikomos sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje, kurioje
prekių tiekėjas yra užsiregistravęs naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema (registravimosi valstybėje narėje).
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3.2.9 Ar reikia paskirti fiskalinį agentą?
Europos Sąjungoje įsisteigusiems prekių tiekėjams nereikia paskirti fiskalinio agento, kad
galėtų naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema.
Europos Sąjungoje neįsisteigę prekių tiekėjai (įskaitant tiekėjais laikomus asmenis) neprivalo
paskirti fiskalinio agento, kad galėtų naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema. Vis dėlto registravimosi valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės
aktus gali reikalauti, kad jie paskirtų fiskalinį agentą.
Tarpininkas (jis aprašytas 4.2.5 skirsnyje) paskiriamas tik ketinant naudotis importo
apmokestinimo schema.
3.2.10 Kuria schema naudotis, jei ne ES paslaugų teikėjas ir prekių tiekėjas teikia paslaugas
vartotojams Europos Sąjungoje ir vykdo Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą
prekėmis?
Jei ne ES paslaugų teikėjas ir prekių tiekėjas teikia paslaugas vartotojams Europos Sąjungoje
ir vykdo Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, jis turi naudotis dviem skirtingomis
schemomis ir todėl turi jose užsiregistruoti, t. y.:
 paslaugų teikimui jis turi taikyti Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtą schemą, o
 Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis – Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą.
Ne ES tiekėjas negali deklaruoti prekių tiekimo Sąjungoje neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje, nes į šios schemos taikymo sritį patenka
tik paslaugų teikimas (žr. 3.1.3 skirsnį). O paslaugų teikimo jis negali deklaruoti Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje, nes jis nėra įsisteigęs
Europos Sąjungoje (žr. 3.2.3 skirsnį).
1 pavyzdys
Paslaugų teikėjas ir prekių tiekėjas yra įsisteigęs Šveicarijoje. Jis teikia paslaugas klientams
Austrijoje. Jis taip pat tiekia prekes, siunčiamas iš Prancūzijos klientams Ispanijoje. Šio
paslaugų teikimo ir prekių tiekimo PVM jis nori deklaruoti ir mokėti naudodamasis OSS.
Kurią schemą jis turi taikyti šiam paslaugų teikimui ir prekių tiekimui?
Paslaugų teikėjas ir prekių tiekėjas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje. Vadinasi, paslaugų
teikimui
klientams
Austrijoje
jis
turi
taikyti
Sąjungoje
neįsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą (registravimosi valstybė narė pasirenkama
savo nuožiūra).
Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis (kurios siunčiamos iš Prancūzijos klientams
Ispanijoje) jis turi taikyti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą
schemą. Europos Sąjungoje neįsisteigusio apmokestinamojo asmens registravimosi valstybė
narė yra prekių siuntimo valstybė narė, taigi, Prancūzija (PVM direktyvos 369a straipsnis). Jei
apmokestinamasis asmuo siunčia arba gabena prekes iš daugiau nei vienos valstybės narės, jis
turi nurodyti, kuri iš šių valstybių narių bus registravimosi valstybė narė.
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3.3 SU SPECIALIOMIS SCHEMOMIS SUSIJĘ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Toliau pateikti pavyzdžiai taikomi prekių tiekimui ir paslaugų teikimui nuo 2021 m. liepos
1 d.
1.

Esu (tik) Belgijoje įsisteigusi įmonė. Parduodu prekes iš Belgijoje esančio savo sandėlio
klientams Prancūzijoje ir Liuksemburge (nuotolinė prekyba prekėmis). Bendra mano
tarpvalstybinio pardavimo klientams vertė neviršija 10 000 EUR. Kas man keičiasi?

Iš esmės pagal šį scenarijų jums niekas nesikeičia. Kadangi esate įsisteigusi tik vienoje
valstybėje narėje (Belgijoje) ir bendra jūsų prekių tiekimo klientams kitose ES valstybėse
(Prancūzijoje ir Liuksemburge) vertė neviršija 10 000 EUR, šiam prekių tiekimui bus taikoma
tokia pat apmokestinimo PVM tvarka kaip jūsų prekių tiekimui klientams Belgijoje.
Jei norite, galite pasirinkti taikyti įprastines taisykles ir mokesčius prekių paskirties valstybėje
narėje. Jei pasirinksite šią galimybę, galite užsiregistruoti naudotis Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema Belgijoje (kurioje esate įsisteigusi). Tai
padaryti paprasta internetu užsiregistruojant Belgijos vieno langelio principu grindžiamame
PVM portale. Kai užsiregistruosite, Prancūzijoje ir Liuksemburge mokėtiną PVM galėsite
deklaruoti ir mokėti per šį Belgijos vieno langelio principu grindžiamą portalą. Tačiau jei
pasirinksite neužsiregistruoti OSS, galite užsiregistruoti PVM mokėtoja prekių atvykimo
valstybėse narėse, t. y. Prancūzijoje ir Liuksemburge.
2.

Esu (tik) Lenkijoje įsisteigusi įmonė. Vykdau tik nuotolinę prekybą prekėmis, tiekdama
jas klientams Vokietijoje, Čekijoje ir Švedijoje. Bendra mano tarpvalstybinio pardavimo
klientams vertė viršija 10 000 EUR, bet kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje neviršija
35 000 EUR. Kas man keičiasi?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. nuotolinei prekybai prekėmis taikoma 10 000 EUR per metus riba. Ji
taikoma visai nuotolinei prekybai prekėmis, kurios tiekiamos klientams visose ES valstybėse
narėse. Ankstesnė kiekvienai valstybei narei taikyta 35 000 EUR per metus nuotolinės
prekybos riba (arba tam tikroms valstybėms narėms – 100 000 EUR riba) panaikinama.
Nurodytu scenarijumi 10 000 EUR riba viršijama, todėl nuotolinės prekybos prekėmis prekių
tiekimo vieta yra ta šalis, į kurią prekės siunčiamos. Nuo 2021 m. liepos 1 d. už nuotolinę
prekybą prekėmis, kurios siunčiamos į Vokietiją, Čekiją ir Švediją, mokėtiną PVM galite
deklaruoti dviem būdais:
a) galite užsiregistruoti kiekvienoje iš šių valstybių narių ir deklaruoti bei mokėti mokėtiną
PVM teikdama nacionalinę atitinkamos valstybės narės (šiuo atveju – Vokietijos,
Čekijos ir Švedijos) PVM deklaraciją arba
b) galite užsiregistruoti naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirta schema (Lenkijoje). Tai padaryti paprasta internetu užsiregistruojant Lenkijos
(kurioje esate įsisteigusi) vieno langelio principu grindžiamame PVM portale; šį portalą
turite naudoti visai savo tarpvalstybinei nuotolinei prekybai prekėmis ir visam paslaugų
teikimui klientams kitose ES valstybėse narėse. Kai užsiregistruosite, Vokietijoje,
Čekijoje ir Švedijoje mokėtiną PVM galėsite deklaruoti ir mokėti per šį Lenkijos vieno
langelio principu grindžiamą portalą.
3.

Esu Austrijoje įsisteigusi įmonė. Tiekiu prekes šalies viduje. Kartkartėmis vykdau
10 000 EUR vertės neviršijančią nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos
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klientams Vokietijoje. Taip pat turiu nuolatinį padalinį Vengrijoje, iš kurio teikiu
įvairias (TTE ir (arba) kitas) paslaugas. Ar man taikoma 10 000 EUR riba?
Ne. 10 000 EUR riba taikoma tik vienoje valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms. Kadangi
esate įsisteigusi Austrijoje, bet taip pat turite nuolatinį padalinį Vengrijoje, 10 000 EUR riba
jums netaikoma.
4.

Esu Prancūzijoje įsisteigusi įmonė. Turiu prekių atsargų Vokietijoje. Vykdau nuotolinę
prekybą prekėmis iš Prancūzijos ir iš Vokietijoje esančių atsargų Lenkijos klientams,
kurios vertė siekia 4 000 EUR, ir Belgijos klientams, kurios vertė siekia 4 500 EUR. Ar
man taikoma 10 000 EUR riba?

Ne. 10 000 EUR riba jums netaikoma, nes prekės siunčiamos iš dviejų valstybių narių, todėl
nuotolinė prekyba vykdoma iš daugiau nei vienos valstybės narės. Kad būtų galima taikyti šią
ribą, prekių tiekėjas turi būti įsisteigęs vienoje valstybėje narėje ir prekės turi būti siunčiamos
iš šios įsisteigimo valstybės narės.
5.

Esu Italijoje įsisteigusi įmonė. Teikiu 4 000 EUR vertės TTE paslaugas klientams
Ispanijoje ir Portugalijoje. Taip pat teikiu 20 000 EUR vertės TTE paslaugas Ispanijoje
veikiančiai tarptautinei organizacijai, kurios prekių ir paslaugų įsigijimas
neapmokestinamas PVM. Ar man taikoma 10 000 EUR riba?

Ne. Jūsų atveju 10 000 EUR riba netaikoma. Teikiant TTE paslaugas, tarptautinė
organizacija, kurios prekių ir paslaugų įsigijimas neapmokestinamas PVM, laikoma
neapmokestinamuoju asmeniu (vartotoju). Taigi, bendra jūsų tarpvalstybinių TTE paslaugų
vertė yra 24 000 EUR, t. y. viršija 10 000 EUR ribą.
6.

Esu (tik) Prancūzijoje įsisteigusi įmonė. Teikiu TTE paslaugas, kurių vertė siekia
2 500 EUR, Belgijoje ir Vokietijoje esantiems klientams ir vykdau 7 000 EUR vertės
nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos klientams Nyderlanduose. Ar man
taikoma 10 000 EUR riba? Ar galiu pasirinkti apmokestinimo vietą kliento valstybėje
narėje tik dėl nuotolinės prekybos prekėmis?

Bendra jūsų tarpvalstybinių TTE paslaugų ir Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis
vertė yra 9 500 EUR, t. y. nesiekia 10 000 EUR. Todėl šiam tarpvalstybiniam paslaugų
teikimui ir prekių tiekimui galite taikyti tokią pat PVM tvarką kaip savo paslaugų teikimui
arba prekių tiekimui šalies viduje. Taip pat galite nuspręsti pasirinkti apmokestinimo vietą
kliento valstybėje narėje, bet šį sprendimą turite taikyti ir TTE paslaugų teikimui, ir nuotolinei
prekybai prekėmis. Šiuo atveju jums šis sprendimas bus privalomas dvejus kalendorinius
metus.
7.

Esu (tik) Nyderlanduose įsisteigusi įmonė. Teikiu TTE paslaugas, kurių vertė siekia
2 500 EUR, Belgijoje ir Vokietijoje esantiems klientams, mokymo paslaugas, kurių vertė
siekia 3 000 EUR ir kurios klientams fiziškai teikiamos Vokietijoje ir Danijoje, ir
vykdau 4 000 EUR vertės nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos klientams
Belgijoje. Ar man taikoma 10 000 EUR riba?

10 000 EUR riba taikoma tik TTE paslaugų teikimui ir Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai
prekėmis. Taigi, bendra šio paslaugų teikimo ir prekių tiekimo, kuriam taikoma ši riba,
apyvarta yra 6 500 EUR. Šiam paslaugų teikimui ir prekių tiekimui galite taikyti tokią pat
PVM tvarką kaip savo paslaugų teikimui ir prekių tiekimui šalies viduje arba galite pasirinkti
taikyti PVM kliento valstybėje narėje.
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10 000 EUR riba netaikoma mokymo paslaugoms (arba bet kurioms kitoms ne TTE
paslaugoms). Deklaruoti PVM už šias mokymo paslaugas galite dviem būdais:
a) galite užsiregistruoti kiekvienoje iš šių valstybių narių, kuriose teikiamos mokymo
paslaugos, ir tada deklaruoti bei sumokėti mokėtiną PVM teikdama nacionalinę
atitinkamos šalies (šiuo atveju – Vokietijos ir Danijos) PVM deklaraciją arba
b) galite užsiregistruoti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje
schemoje. Tai padaryti paprasta internetu užsiregistruojant Nyderlandų (kuriuose esate
įsisteigusi) vieno langelio principu grindžiamoje PVM sistemoje; ją turite taikyti visai
savo Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis ir visam paslaugų teikimui
klientams kitose ES valstybėse narėse. Kai užsiregistruosite, Vokietijoje ir Danijoje
mokėtiną PVM galėsite deklaruoti ir mokėti per šį Nyderlandų vieno langelio principu
grindžiamą portalą.
8.

Esu (tik) Vokietijoje įsisteigusi įmonė. Vykdau Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą (ES
kilmės arba į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje išleistomis) prekėmis tik per įvairias
elektronines sąsajas. Bendra mano nuotolinės prekybos prekėmis vertė neviršija
10 000 EUR. Ar man taikoma ši riba?

Taip. 10 000 EUR riba jums taikoma. Turėtumėte saugoti aiškius per elektronines sąsajas
vykdytos nuotolinės prekybos įrodymus. Jei vėliau 10 000 EUR nuotolinės prekybos riba būtų
viršyta, turite apskaičiuoti PVM, taikomą toje valstybėje narėje, į kurią prekės siunčiamos
arba gabenamos.
Pastaba. Šiame pavyzdyje elektroninė sąsaja nėra tiekėju laikomas asmuo, nes jūs, kaip
pardavėjas, esate ES įsisteigusi įmonė.
9.

Esu (tik) Ispanijoje įsisteigusi įmonė. Vykdau didesnės kaip 10 000 EUR vertės
nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos klientams visoje ES. Kas man keičiasi?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis taikoma 10 000 EUR
per metus riba. Ji taikoma visai nuotolinei prekybai prekėmis, kurios tiekiamos klientams
visose ES valstybėse narėse. Ankstesnė kiekvienai valstybei narei taikyta 35 000 EUR per
metus nuotolinės prekybos riba (arba tam tikroms valstybėms narėms – 100 000 EUR riba)
panaikinama. Jūsų nuotolinei prekybai prekėmis taikomas valstybių narių, į kurias siunčiamos
arba gabenamos prekės, PVM. Taigi, savo klientus turite apmokestinti tinkamu PVM tarifu,
taikomu valstybėje narėje, į kurią prekės bus siunčiamos arba gabenamos pardavimo
momentu. Deklaruoti PVM galite dviem būdais:
a) galite užsiregistruoti kiekvienoje iš šių valstybių narių, kuriose turite klientų, (iki 26
papildomų registracijų) ir tada deklaruoti bei mokėti mokėtiną PVM teikdama
nacionalinę kiekvienos atitinkamos valstybės narės PVM deklaraciją arba
b) galite užsiregistruoti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje
schemoje. Tai padaryti paprasta internetu užsiregistruojant Ispanijos (kurioje esate
įsisteigusi) vieno langelio principu grindžiamoje apmokestinimo PVM sistemoje; šią
sistemą galite taikyti visai savo nuotolinei prekybai prekėmis ir visam savo paslaugų
teikimui klientams kitose ES valstybėse narėse. Kai užsiregistruosite, už visoje ES
vykdytą nuotolinę prekybą prekėmis mokėtiną PVM galėsite deklaruoti ir sumokėti per
šį Ispanijos vieno langelio principu grindžiamą portalą.

47/103

10.

Esu Airijoje įsisteigusi įmonė. Per savo svetainę ir įvairias elektronines sąsajas vykdau
Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos visoje ES esantiems
klientams. Kas man keičiasi?

Atsakyti galima panašiai kaip į 9 klausimą: PVM mokėtinas tose valstybėse narėse, į kurias
prekės yra siunčiamos / gabenamos, neatsižvelgiant į tai, kaip vykdoma prekyba (per savo
svetainę ar elektroninę sąsają).
Jums išlieka prievolė mokėti PVM už visą savo vykdomą nuotolinę prekybą, kad ir kaip ji
būtų vykdoma (per savo svetainę ar elektronines sąsajas). Turėtumėte užtikrinti, kad per
elektronines sąsajas vykdomai nuotolinei prekybai būtų taikomas tinkamas PVM.
Jei pasirinksite užsiregistruoti naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirta schema, už visą jūsų nuotolinę prekybą, įskaitant per elektronines sąsajas
vykdytą nuotolinę prekybą, mokėtiną PVM turėtumėte deklaruoti ir sumokėti per OSS. Pagal
šį scenarijų elektroninė sąsaja netampa tiekėju laikomu asmeniu, nes tiekėjas yra įsisteigęs
Europos Sąjungoje.
11.

Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Turiu prekių atsargų Prancūzijoje, iš kur per savo
svetainę vykdau nuotolinę prekybą prekėmis, tiekdama jas įvairiems klientams.
Nuotolinė prekyba prekėmis neviršija 10 000 EUR. Ar man taikoma 10 000 EUR riba?

Ne. 10 000 EUR riba taikoma tik Europos Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms.
12.

Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Turiu prekių atsargų Prancūzijoje, iš kur per savo
svetainę vykdau nuotolinę prekybą prekėmis. Kas man keičiasi?

Atsakyti galima panašiai kaip į 10 klausimą. Jei pasirinksite naudotis Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, turėtumėte užsiregistruoti PVM mokėtoja
Prancūzijoje, kurioje turite savo prekių atsargų.
13.

Esu už ES įsisteigusi įmonė. Turiu (ES kilmės arba į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje
išleistų) prekių atsargų Prancūzijoje. Savo prekes klientams Prancūzijoje ir visose
kitose ES valstybėse narėse parduodu tik per elektronines sąsajas. Kas man keičiasi?

Šioje situacijoje laikoma, kad jūs savo prekes tiekiate elektroninei sąsajai, o ji jas toliau tiekia
jūsų klientams Prancūzijoje ir kitose ES valstybėse šalyse. Turite užsiregistruoti PVM
mokėtoja Prancūzijoje, kurioje turite prekių atsargų. Jūsų tiekimui elektroninei sąsajai
netaikomas PVM su teise į atskaitą.
Elektroninė sąsaja tampa tiekėju laikomu asmeniu ir jai tenka prievolė surinkti PVM iš jūsų
klientų. Jums tenka prievolė pateikti elektroninei sąsajai išsamią informaciją apie tiekiamų
prekių pobūdį ir apie tai, kur prekės bus siunčiamos / gabenamos. Už prekių tiekimą
klientams Prancūzijoje ir nuotolinę prekybą prekėmis, kurios buvo tiektos klientams kitose ES
valstybėse narėse, mokėtiną PVM elektroninė sąsaja gali deklaruoti ir sumokėti naudodamasi
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema.
14.

Esu už ES įsisteigusi įmonė. Turiu (ES kilmės arba į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje
išleistų) prekių atsargų Prancūzijoje. Per savo svetainę ir elektronines sąsajas
parduodu prekes klientams visoje ES. Kas man keičiasi?

PVM mokėtinas toje valstybėje narėje, į kurią prekės yra siunčiamos / gabenamos,
neatsižvelgiant į tai, kaip vykdoma nuotolinė prekyba (per savo svetainę ar elektronines
48/103

sąsajas). Turite saugoti aiškius per savo svetainę ir elektronines sąsajas vykdytos nuotolinės
prekybos įrodymus.
Prievolė sumokėti per savo svetainę vykdomos nuotolinės prekybos prekėmis PVM išlieka
jums. Šio PVM deklaravimo ir mokėjimo galimybės nurodytos atsakyme į 10 klausimą.
Prievolė sumokėti mokėtiną nuotolinės prekybos prekėmis, kurios buvo parduotos per
elektroninę sąsają, PVM tenka elektroninei sąsajai. Žr. atsakymą į 13 klausimą.
15.

Esu Prancūzijoje įsisteigusi įmonė. Kitur Europos Sąjungoje nuolatinių padalinių
neturiu. Prancūzijoje (savo registravimosi valstybėje narėje) esu užsiregistravusi
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema.
Tiekiu prekes iš Belgijoje esančio sandėlio klientams Prancūzijoje. Kas man keičiasi?

Šį iš Belgijos siunčiamų prekių tiekimą klientams Prancūzijoje turite deklaruoti Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje schemoje. Šis tiekimas yra Bendrijos
vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (Belgija–Prancūzija), kurių tiekimo vieta yra Prancūzija.
Nors registravimosi valstybė narė yra Prancūzija, šį tiekimą reikia deklaruoti OSS
deklaracijoje – jo negalima įtraukti į šalies vidaus (Prancūzijos) PVM deklaraciją.
16.

Esu Italijoje įsisteigusi elektroninė sąsaja. Dalyvauju vykdant toliau nurodytą iš
Italijoje esančio sandėlio siunčiamų prekių tiekimą. Prekės yra ES kilmės arba išleistos
į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje:
a. tiekiu savo prekes klientams Italijoje;
b. vykdau (10 000 EUR ribą viršijančią) nuotolinę prekybą savo prekėmis, kurios
tiekiamos klientams Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje;
c. sudarau sąlygas Italijos tiekėjams tiekti prekes klientams Italijoje ir vykdyti
nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos klientams Prancūzijoje, Ispanijoje ir
Austrijoje;
d. sudarau sąlygas Kinijos pardavėjams tiekti prekes klientams Italijoje ir vykdyti
nuotolinę prekybą prekėmis, kurios tiekiamos klientams Prancūzijoje, Ispanijoje ir
Austrijoje.
Kas man keičiasi?

Dėl a punkte nurodyto jūsų prekių tiekimo klientams Italijoje niekas nesikeičia. Toliau taikote
Italijos PVM taisykles, deklaruojate PVM Italijos PVM deklaracijoje ir mokate PVM Italijos
mokesčių institucijoms.
b punkte nurodytam prekių tiekimui (nuotolinei prekybai savo prekėmis) taikomas tų
valstybių narių, į kurias prekės siunčiamos / gabenamos, PVM. Taigi, jau tada, kai šias prekes
parduodate, savo klientams turite pritaikyti tinkamą PVM tarifą, galiojantį toje valstybėje
narėje, į kurią prekės bus siunčiamos / gabenamos. Deklaruoti ir mokėti šį PVM galite dviem
būdais:
a) galite užsiregistruoti kiekvienoje iš šių valstybių narių, į kurias siunčiamos / gabenamos
jūsų prekės, (Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje) ir tada deklaruoti bei mokėti
mokėtiną PVM teikdama nacionalinę atitinkamos šalies PVM deklaraciją arba
b) galite užsiregistruoti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtoje
schemoje. Tai padaryti paprasta internetu užsiregistruojant Italijos (kurioje esate
įsisteigusi) vieno langelio principu grindžiamoje PVM sistemoje; ją galite naudoti visai
savo Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis ir visam paslaugų teikimui
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klientams kitose ES valstybėse narėse (jei šias paslaugas teikiate). Kai užsiregistruosite,
už nuotolinę prekybą prekėmis, kuri buvo vykdyta Prancūzijoje, Ispanijoje ir
Portugalijoje, mokėtiną PVM galėsite deklaruoti ir mokėti per šį Italijos vieno langelio
principu grindžiamą portalą.
Dėl c punkte nurodyto Italijos tiekėjų vykdomo prekių tiekimo, kuriam sudarote sąlygas,
netampate tiekėju laikomu asmeniu, todėl prievolė sumokėti mokėtiną PVM ir toliau tenka
šiems tiekėjams. Tačiau jūs privalote saugoti šių sandorių apskaitos dokumentus24.
Dėl d punkte nurodyto prekių tiekimo tampate tiekėju laikomu asmeniu, todėl Italijoje,
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Austrijoje mokėtiną PVM turite deklaruoti ir sumokėti taip:
a) jei b punkte nurodytai savo nuotolinei prekybai prekėmis nesate pasirinkusi taikyti
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos, savo prekių
tiekimą Italijos klientams turite deklaruoti savo Italijos PVM deklaracijoje, prekių
tiekimą Prancūzijoje ir Ispanijoje – atitinkamose šių šalių vidaus PVM deklaracijose, ir
taip pat turite užsiregistruoti Austrijoje, kad galėtumėte deklaruoti ir sumokėti šioje
šalyje mokėtiną PVM;
b) jei b punkte nurodytai savo nuotolinei prekybai prekėmis esate pasirinkusi taikyti
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtą schemą, PVM už visą d
punkte nurodytą prekių tiekimą, įskaitant prekių tiekimą Italijos klientams, bus
deklaruojamas ir mokamas per Italijos vieno langelio principu grindžiamą portalą.
17.

Esu Kinijoje įsisteigusi elektroninė sąsaja. Dalyvauju vykdant šį prekių tiekimą:
a. Kinijos tiekėjų vykdomą prekių, kurių atsargos laikomos Vokietijoje ir Prancūzijoje,
tiekimą klientams Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje,
Rumunijoje ir Bulgarijoje;
b. Kinijos tiekėjų vykdomą prekių, kurių atsargos laikomos Kinijoje ir Šveicarijoje,
tiekimą klientams Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Danijoje.
Kas man keičiasi?

Dėl a ir b punktuose nurodyto tiekimo tampate tiekėju laikomu asmeniu.
Kadangi pagal a punktą tiekiamos prekės jau yra išleistos į laisvą apyvartą Europos
Sąjungoje, turite taikyti tinkamą PVM tarifą, atsižvelgdama į tai, kur prekės yra siunčiamos
arba gabenamos (pvz., į Vokietiją, Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus, Vengriją, Rumuniją ir
Bulgariją). Šiuo tikslu galite užsiregistruoti Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje Vokietijoje arba Prancūzijoje, kur pagrindiniai tiekėjai turi
prekių atsargų. Jei pasirinksite užsiregistruoti Vokietijos vieno langelio principu grindžiamoje
sistemoje, ši viena registracija galios visam Kinijos tiekėjų vykdomam prekių tiekimui iš
atsargų Vokietijoje ir Prancūzijoje, kuriam sudarote sąlygas. PVM už visą šį prekių tiekimą
bus deklaruojamas ir mokamas per Vokietijos vieno langelio principu grindžiamą portalą.
Taip pat galite pasirinkti užsiregistruoti visose ES valstybėse narėse, kuriose sudarote sąlygas
Kinijos tiekėjams tiekti prekes, t. y. Prancūzijoje, Vokietijoje (prekių tiekimui šalies viduje) ir
atitinkamai Belgijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje dėl nuotolinės
prekybos prekėmis, kurios tiekiamos tiekėjams šiose šalyse. Šiuo atveju būsite
užsiregistravusi PVM mokėtoja kiekvienoje iš šių septynių valstybių narių, turėsite pateikti
24

PVM direktyvos 242a straipsnis.
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septynias PVM deklaracijas ir atlikti septynis PVM mokėjimus kiekvienai iš nurodytų
valstybių narių mokesčių institucijų.
Dėl Kinijos tiekėjų vykdomo prekių tiekimo iš savo atsargų Kinijoje ir Šveicarijoje, kuriam
sudarote sąlygas, bet kuriuo atveju tampate tiekėju laikomu asmeniu, jei prekių, kurios
siunčiamos siuntose, vertė neviršija 150 EUR. Galite pasirinkti užsiregistruoti vieno langelio
principu veikiančioje importo sistemoje. Su PVM susiję padariniai nurodyti 4 skyriaus 4.2.10
skirsnyje pateiktame atsakyme į 5 klausimą.
18.

Esu Lenkijoje įsisteigusi įmonė. Tiekiu prekes, kurios iš Lenkijos ir Vokietijos
pristatomos klientams Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Lenkijoje esu užsiregistravusi
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema. Taip
pat esu užsiregistravusi PVM mokesčių mokėtoja Vokietijoje. Ar teikdama deklaraciją
per OSS galiu atskaityti Vokietijoje sumokėtą pirkimo PVM?

Vykdote nuotolinę prekybą prekėmis. Ši prekyba vyksta Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Ją
turite deklaruoti savo OSS deklaracijoje, kurią per OSS teikiate Lenkijoje (savo
registravimosi valstybėje narėje). Vokietijoje sumokėto PVM pagal deklaraciją per OSS
atskaityti negalite. Šį PVM reikia atskaityti Vokietijos vidaus PVM deklaracijoje.
19.

Esu Lenkijoje įsisteigusi įmonė. Tiekiu prekes, kurios iš Lenkijos ir Vokietijos
pristatomos klientams Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Lenkijoje esu užsiregistravusi
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema.
Kitose valstybėse narėse PVM mokėtoja užsiregistravusi nesu. Ar pagal deklaraciją per
OSS galiu atskaityti Vokietijoje sumokėtą PVM?

Vykdote nuotolinę prekybą prekėmis. Ši prekyba vyksta Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Ją
turite deklaruoti savo OSS deklaracijoje, kurią per OSS teikiate Lenkijoje (savo
registravimosi valstybėje narėje). Vokietijoje sumokėto PVM pagal deklaraciją per OSS
atskaityti negalite. Jei turite atsargų Vokietijoje, paprastai turėsite užsiregistruoti PVM
mokėtoja Vokietijoje ir galėsite atskaityti Vokietijos pirkimo PVM teikdama įprastinę PVM
deklaraciją. Jei užsiregistruoti mokesčių mokėtoja Vokietijoje jums nereikia, Vokietijoje
sumokėtas PVM gali būti grąžinamas remiantis Direktyva 2008/9/EB.
20.

Esu įmonė, įsisteigusi Kanarų salose, kurios patenka į ES muitų teritoriją, bet
nepatenka į ES PVM teritoriją. Per savo internetinę parduotuvę parduodu kosmetikos
produktus klientams Europos Sąjungoje. Kokia yra mano prekyba: Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba ar nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis?

Kanarų salos laikomos trečiosiomis teritorijomis, kurioms PVM direktyva netaikoma (PVM
direktyvos 6 straipsnis). Todėl jūsų prekyba yra nuotolinė prekyba importuojamomis
prekėmis. Žr. 4 skyriuje pateiktą atsakymą į 12a klausimą.
21.

Esu elektroninė sąsaja. Kai kurie per mano sąsają prekes paduodantys tiekėjai yra
įsisteigę Kanarų salose. Šie pagrindiniai tiekėjai savo prekes siunčia arba gabena iš ES
vietose laikomų atsargų klientams visoje ES. Ar dėl šio prekių tiekimo tampu tiekėju
laikomu asmeniu?

Kanarų salose arba kitose trečiosiose
įsisteigusiomis Europos Sąjungoje. Todėl
prekybos prekėmis, kurios siunčiamos iš
tampate tiekėju laikomu asmeniu. Daugiau
ypač susijusį su d punktu.

teritorijose įsisteigusios įmonės nelaikomos
Europos Sąjungoje jų vykdomos nuotolinės
Europos Sąjungoje esančių atsargų, atžvilgiu
informacijos pateikta atsakyme į 16 klausimą,
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3.4 KĄ TURITE DARYTI, JEI NAUDOJATĖS SĄJUNGOJE NEĮSISTEIGUSIEMS
APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS SKIRTA SCHEMA ARBA SĄJUNGOJE
ĮSISTEIGUSIEMS APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS SKIRTA SCHEMA?
Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema arba Sąjungoje
įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema besinaudojantis paslaugų
teikėjas ar prekių tiekėjas arba Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
skirta schema besinaudojantis tiekėju laikomas asmuo turi:
 nurodyti kliento Europos Sąjungoje mokėtiną PVM sumą ne vėliau kaip užbaigiant
užsakymo procesą;
 iš klientų Europos Sąjungoje surinkti tarpvalstybinio B2C paslaugų teikimo, Bendrijos
vidaus nuotolinės prekybos prekėmis ir tiekėju laikomo asmens vykdomo prekių
tiekimo šalies viduje PVM;
 pateikti OSS ketvirčio deklaraciją registravimosi valstybėje narėje, deklaruodamas joje
visą reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą ir prekių tiekimą;
 atlikti OSS deklaracijoje deklaruoto PVM ketvirčio mokėjimą registravimosi valstybei
narei;
 saugoti viso paslaugų teikimo ir prekių tiekimo apskaitos dokumentus dešimt metų, kad
valstybių narių mokesčių institucijos galėtų atlikti auditą.
Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti PVM deklaraciją ir kaip atlikti PVM mokėjimą,
pateikta PVM deklaravimo vieno langelio principu grindžiamoje sistemoje vadove.

3.5 IMPORTO APMOKESTINIMO SCHEMA
Importo apmokestinimo schema aprašyta 4 skyriuje.
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4

NUOTOLINĖ PREKYBA IR MAŽOS VERTĖS PREKIŲ IMPORTAS

Remiantis iki 2021 m. liepos 1 d. taikomomis taisyklėmis, į ES importuojamų iki 10–22 EUR
vertės komercinių prekių importo PVM mokėti nereikia25. Nuo 2021 m. liepos 1 d. ši išimtis
panaikinama. Taigi, nuo 2021 m. liepos 1 d. visos į ES iš trečiosios šalies arba trečiosios
teritorijos importuojamos prekės, neatsižvelgiant į jų vertę, bus apmokestinamos PVM26.
Įtraukta nauja nuotolinės prekybos iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų importuojamomis
prekėmis sąvoka (žr. 4.1 skirsnį).
Į ES importuojamoms prekėms, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR, taikomas atleidimas
nuo muitų 27 išlieka galioti. Vadinasi, už prekes, kurios į ES importuojamos 150 EUR vidinės
vertės neviršijančioje siuntoje, (išskyrus alkoholio gaminius, kvepalus, tualetinį vandenį,
tabaką ir tabako gaminius) muito mokėti nereikia. Šiose aiškinamosiose pastabose šios prekės
dar vadinamos mažos vertės prekėmis.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta bendroji apmokestinimo PVM ir muitais tvarka, taikoma į
ES importuojamoms mažos vertės prekėms iki 2021 m. liepos 1 d. ir nuo šios datos.

6 lentelė. Atleidimas nuo PVM iki 2021 m. liepos 1 d. ir po šios datos
Siuntose
importuojamų
prekių vertė**

Iki 2021 m. liepos 1 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d.

PVM

Muitas

PVM

Muitas

≤10–22 EUR28

PVM
netaikomas.29

Muitas
netaikomas.

PVM mokėtinas
ES.*

Muitas
netaikomas.

>10–22 EUR ir
≤150 EUR

PVM mokėtinas
ES.*

Muitas
netaikomas.

PVM mokėtinas
ES.*

Muitas
netaikomas.

>150 EUR

PVM mokėtinas
ES.*

Muitas
mokėtinas ES.

PVM mokėtinas
ES.*

Muitas mokėtinas
ES.

*ES valstybėje narėje, kurioje vyksta importas / į kurią siunčiamos arba gabenamos prekės.
**Išskyrus ES akcizais apmokestinamas prekes.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. PVM taikomas visoms į ES importuojamoms mažos vertės prekėms.
Kartu nustatomi šie PVM rinkimo supaprastinimai:
 speciali schema, skirta nuotolinei prekybai iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų
importuojamomis prekėmis – importo apmokestinimo schema / vieno langelio principu
veikianti importo sistema arba IOSS – žr. 4.2 skirsnį;
 specialios importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūros – žr.4.3 skirsnį.

25
26

27
28
29

Direktyvos 2009/132/EB IV antraštinė dalis, 23 ir 24 straipsniai.
Tam tikram importui (užsakomajai prekybai paštu) valstybės narės atleidimą nuo PVM gali panaikinti net
anksčiau nei 2021 m. liepos 1 d. (Direktyvos 2009/132/EB 23 straipsnio 2 dalis).
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 V skyriaus 23 ir 24 straipsniai.
Dėl kiekvienoje valstybėje taikomų neapmokestinimo PVM importo ribų žr. šio tyrimo B priedą.
Kai kurios ES jurisdikcijos jau yra nusprendusios panaikinti šį atleidimą nuo PVM anksčiau.
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Mažos vertės prekėms taikomą PVM nuo 2021 m. liepos 1 d. praktiškai galima mokėti:
 kaip dalį pirkimo kainos tiekėjui / elektroninei sąsajai, kuris (-i) naudojasi IOSS, pagal
kurią susijusių prekių importas neapmokestinamas PVM;
 importuojant į ES, jei tiekėjas / elektroninė sąsaja nesinaudoja IOSS:
 asmeniui, kuris pateikia prekes muitinei (t. y. teikia išleidimo į laisvą apyvartą muitinės
deklaraciją), jei šis asmuo pasirenka naudotis specialiomis procedūromis; arba
 taikant standartinį PVM rinkimo mechanizmą.
Į ES importuojamų mažos vertės prekių muitinės formalumai turi būti atliekami
neatsižvelgiant į tai, ar importo PVM deklaruojamas ir mokamas naudojantis importo
apmokestinimo schema, ar specialiomis procedūromis. Daugiau informacijos apie muitinės
procedūras pateikiama muitinės rekomendacijose30.

4.1

NUOTOLINĖ PREKYBA IMPORTUOJAMOMIS PREKĖMIS
4.1.1

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM įgyvendinimo reglamentas

PVM direktyva

 14 straipsnio 4 dalies antra pastraipa, 33  5 a straipsnis
straipsnio b ir c punktai
4.1.2

Kodėl įtraukta ši sąvoka?

Pastaraisiais dešimtmečiais vystantis technologijoms visose prekybos srityse vyko
skaitmeninimas. Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, be kita ko, labai paplito elektroninė
ir nuotolinė prekyba prekėmis. Pagal dabartines PVM taisykles, kurios buvo nustatytos
technologijoms dar tiek nepažengus, ypač galutinių vartotojų vykdomo komercinių prekių
importo srityje, šie sandoriai neapmokestinami PVM (žr. pirmiau pateiktą 6 lentelę).
Tokiomis aplinkybėmis dėl šio atleidimo nuo PVM šiuo metu randasi didelių ES tiekėjams
nepalankių konkurencijos iškraipymų. Siekiant atkurti ES prekiautojams vienodas sąlygas ir
apsaugoti ES valstybių narių mokestines pajamas, importo atleidimas nuo PVM panaikinamas
ir, laikantis apmokestinimo paskirties vietoje principo, pakeičiamos nuotolinei prekybai
importuojamomis prekėmis taikomos PVM taisyklės.
4.1.3

Kokie sandoriai patenka į jos taikymo sritį?

Sąvoka „nuotolinė prekyba iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų importuojamomis prekėmis“
reiškia paties prekių tiekėjo arba jo vardu iš trečiosios šalies arba trečiosios teritorijos
siunčiamų arba gabenamų prekių tiekimą klientui valstybėje narėje, taip pat tada, kai prekių
tiekėjas gabenant arba siunčiant prekes dalyvauja netiesiogiai (14 straipsnio 4 dalies antra
pastraipa).

30

Muitinės rekomendacijos šiuo metu rengiamos. Šis mūsų svetainėje paskelbtas dokumentas bus atnaujintas,
pateikiant nuorodą į muitinės rekomendacijas.
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Kad prekyba būtų laikoma nuotoline prekyba importuojamomis prekėmis, prekės turi būti
fiziškai siunčiamos iš trečiosios šalies arba trečiosios teritorijos. Jei mažos vertės prekės
saugomos ES valstybės narės muitinės sandėlyje, iš kurio jos vėliau tiekiamos klientams
Europos Sąjungoje, šis prekių tiekimas į nuotolinės prekybos importuojamomis prekėmis
sąvokos taikymo sritį nepateks. Taip yra todėl, kad Europos Sąjungoje esančiame muitinės
sandėlyje saugomos prekės jau yra ES teritorijoje, todėl negalima laikyti, kad jos siunčiamos
iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų, kaip turėtų būti, kad joms būtų galima taikyti nuotolinės
prekybos importuojamomis prekėmis sąvoką.
Be to, pagal PVM direktyvos 155 straipsnį prekių, kurios yra skirtos taikyti galutinio
naudojimo arba vartojimo etape, neleidžiama tiekti iš muitinės sandėlio (taip pat žr. 14
klausimą).
Į nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių sąvokos taikymo sritį patenka 3.2.5
skirsnyje aprašytas prekių tiekimas klientams.
4.1.4

Prekių tiekimo vieta

Pagal ES PVM teisės aktus, siekiant nustatyti, ar sandoris Europos Sąjungoje
apmokestinamas PVM, reikia išsinagrinėti prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vietos
taisykles. Prekiaujant trečiojoje šalyje arba trečiojoje teritorijoje įsigytomis į ES
siunčiamomis arba gabenamomis prekėmis paprastai galimi du apmokestinimo atvejai:
 1 PVM apmokestinamas įvykis: nuotolinė prekyba iš trečiosios šalies arba trečiosios
teritorijos importuojamomis prekėmis, kurios tiekiamos ES klientui;
 2 PVM apmokestinamas įvykis: prekių importas į ES.
Šiose aiškinamosiose pastabose aprašomos prekių tiekimo vietos taisyklės, taikomos mažos
vertės prekėms, kurių vertė neviršija 150 EUR.
Šių prekių tiekimo vieta nustatoma atsižvelgiant į tai, ar prekės yra išleistos į laisvą apyvartą
Europos Sąjungoje (t. y. importo valstybėje narėje) ir kur yra galutinė prekių paskirties vieta.
Galimos toliau aprašytos situacijos.
1) Importo ES valstybė narė taip pat yra galutinė prekių paskirties vieta.
a) Nuotolinės prekybos prekėmis prekių tiekimo vieta (1 PVM apmokestinamas įvykis):
i) jei naudojamasi importo apmokestinimo schema (IOSS) – ES valstybė narė, kurioje
baigiasi mažos vertės prekių siuntimas arba gabenimas klientams (PVM direktyvos
33 straipsnio c punktas);
ii) jei importo apmokestinimo schema (IOSS) nesinaudojama:
(1)jei asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, yra klientas – ten, kur mažos
vertės prekės yra prasidedant prekių siuntimui arba gabenimui klientui, t. y.
trečiojoje šalyje arba trečiojoje teritorijoje (PVM direktyvos 32 straipsnio 1
dalis). Šioje situacijoje nuotolinė prekyba prekėmis Europos Sąjungoje
neapmokestinama;
(2)jei asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, yra tiekėjas arba elektroninė
sąsaja, kuri yra tiekėju laikomas asmuo, – ten, kur prekės yra importuojamos į ES
(PVM direktyvos 32 straipsnio 2 dalis). Šioje situacijoje nuotolinė prekyba
apmokestinama Europos Sąjungoje;
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b) importuojamų mažos vertės prekių tiekimo vieta (2 PVM apmokestinamas įvykis ) –
ta vieta, kurioje mažos vertės prekės patenka į ES (PVM direktyvos 60 straipsnis):
i) jei naudojamasi importo apmokestinimo schema (IOSS), mažos vertės prekių
importas PVM neapmokestinamas (PVM direktyvos 143 straipsnio 1 dalies ca
punktas). Dar kartą primenama, kad nuotolinės prekybos importuojamomis
prekėmis PVM iš kliento renka tiekėjas arba elektroninė sąsaja (jei ji yra tiekėju
laikomas asmuo) (žr. pirmiau nurodytos 1 situacijos a punkto i papunktį);
ii) jei importo apmokestinimo schema (IOSS) nesinaudojama, PVM mokėtinas
importuojant.
2) Importo ES valstybė narė nėra galutinė prekių paskirties vieta.
a) Nuotolinės prekybos prekėmis prekių tiekimo vieta (1 PVM apmokestinamas įvykis):
i) ES valstybė narė, kurioje mažos vertės prekės yra tuo metu, kai baigiasi prekių
siuntimas arba gabenimas klientui, t. y. galutinės paskirties vietos valstybėje narėje
(PVM direktyvos 33b straipsnis).
Pažymėtina, kad, priėmus dokumentų rinkinį dėl e. prekybai taikomo PVM, buvo iš
dalies pakeistos muitų taisyklės31, todėl išleisti į laisvą apyvartą kitose nei galutinė
prekių paskirties vieta valstybėse narėse galima tik mažos vertės prekes, kurioms
taikoma importo apmokestinimo schema (IOSS).
Taigi, jei per IOSS nedeklaruotos mažos vertės prekės atvyksta į kitą nei galutinės
paskirties vietos valstybę narę, muitinės tikslais joms bus taikoma tranzito procedūra
ir jos bus deklaruojamos laisvai apyvartai toje valstybėje narėje, į kurią prekės
siunčiamos arba gabenamos.
Taigi, praktiškai pagal šį scenarijų bus taikoma tokia apmokestinimo PVM tvarka,
kuri nurodyta aprašytos 1 situacijos b punkto ii papunktyje;
b) importuojamų mažos vertės prekių tiekimo vieta (2 PVM apmokestinamas įvykis ) – ta
vieta, kurioje mažos vertės prekės patenka į ES arba yra išleidžiamos į laisvą apyvartą
(PVM direktyvos 60 arba 61 straipsnis).
i) Jei naudojamasi importo apmokestinimo schema (IOSS), mažos vertės prekių
importas PVM neapmokestinamas (PVM direktyvos 143 straipsnio 1 dalies ca
punktas). Dar kartą primenama, kad nuotolinės prekybos importuojamomis prekėmis
PVM iš kliento renka tiekėjas arba elektroninė sąsaja (jei ji yra tiekėju laikomas
asmuo) (žr. pirmiau aprašytos 1 situacijos a punkto i papunktį):
ii) jei importo apmokestinimo schema (IOSS) nesinaudojama, PVM mokėtinas
importuojant į prekių galutinės paskirties vietos ES valstybę narę (žr. paaiškinimus,
pateiktus pirmiau aprašytos 2 situacijos a punkto ii papunktyje);
jei naudotis IOSS užsiregistravęs tiekėjas arba elektroninė sąsaja PVM nerenka ir PVM tampa
mokėtinas importuojant į Europos Sąjungą galutinės paskirties vietos valstybę narę, ši
valstybė narė gali savo nuožiūra nuspręsti, kuriam asmeniui tenka prievolė sumokėti importo
PVM (klientui, tiekėjui ar elektroninei sąsajai – PVM direktyvos 201 straipsnis).
Daugiau informacijos pateikta 5 skyriuje aprašant 3a–3c ir 4a–4b scenarijus.

31

Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimo akto (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447
su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/893) 221 straipsnio 4 dalis.
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4.2 IMPORTO APMOKESTINIMO SCHEMA
4.2.1

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM direktyva

PVM įgyvendinimo reglamentas

 369l–369x ir 369zc straipsniai

 57a–63c straipsniai

4.2.2

Kodėl nustatyta importo apmokestinimo schema?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. PVM taikomas visoms į ES importuojamoms komercinėms prekėms,
neatsižvelgiant į jų vertę. Todėl, siekiant palengvinti už prekybą mažos vertės prekėmis
mokėtino PVM deklaravimą ir mokėjimą, buvo sukurta speciali schema, skirta nuotolinei
prekybai iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų į ES importuojamomis prekėmis.
Taikydami šią schemą – ji dažniau vadinama importo apmokestinimo schema – iš trečiosios
šalies arba trečiosios teritorijos klientams Europos Sąjungoje siunčiamas arba gabenamas
prekes parduodantys tiekėjai32 gali rinkti nuotolinei prekybai importuojamomis mažos vertės
prekėmis taikomą PVM iš klientų ir deklaruoti bei sumokėti šį PVM per vieno langelio
principu veikiančią importo sistemą (IOSS). Jei naudojamasi IOSS, mažos vertės prekių
importas (išleidimas į laisvą apyvartą) į Europos Sąjungą pridėtinės vertės mokesčiu
neapmokestinamas. PVM kaip pirkimo kainos dalį sumoka klientas.
Naudotis šia specialia schema (IOSS) neprivaloma.
4.2.3

Koks prekių tiekimas patenka į importo apmokestinimo schemos taikymo
sritį?

Prekių tiekimas patenka į importo apmokestinimo schemos taikymo sritį, jei:
 prekės jų tiekimo metu yra siunčiamos arba gabenamos iš trečiosios šalies arba trečiosios
teritorijos ir
 šios prekės yra siunčiamos siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR ir
 prekės klientui arba kitam reikalavimus atitinkančiam asmeniui valstybėje narėje yra
gabenamos arba siunčiamos paties tiekėjo arba jo vardu, įskaitant tuos atvejus, kai tiekėjas
siunčiant arba gabenant prekes iš trečiosios šalies arba trečiosios teritorijos dalyvauja
netiesiogiai, ir
 prekėms netaikomi ES suderinti akcizai (pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 3 dalį jie
paprastai taikomi alkoholio arba tabako gaminiams).33 Pažymėtina, kad naudotis IOSS
negalima tais atvejais, kai mažos vertės prekės perkamos ir (arba) siunčiamos kartu su
akcizais apmokestinamomis prekėmis, neatsižvelgiant į tai, ar siuntos vertė viršija
150 EUR.

32
33

Tiekėjai ir tiekėjais laikomi asmenys (t. y. sąlygas tiekti šias prekes sudarančios elektroninės sąsajos).
Vis dėlto kvepalai ir tualetinis vanduo importo apmokestinimo schemos taikymo sritį patenka, nors jiems ir
netaikoma atleidimas nuo muitų, susijęs su nedidelės vertės siuntomis (Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 23 straipsnis).
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Vidinė vertė34 apibrėžiama taip:
a. komercinių prekių – pačių prekių kaina jų pardavimo eksportui į Europos Sąjungos muitų
teritoriją metu, į kurią neįskaitomos transporto ir draudimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai
jos įtrauktos į kainą ir atskirai nenurodytos sąskaitoje faktūroje, ir jokie kiti mokesčiai ir
privalomieji mokėjimai, kurių sumą muitinė gali įvertinti pagal atitinkamą (-us)
dokumentą (-us);
b. nekomercinio pobūdžio prekių – kaina, kuri būtų sumokėta už pačias prekes, jei jos būtų
parduotos eksportui į Europos Sąjungos muitų teritoriją.
Visas kitas susijusias išlaidas, išskyrus transporto ir draudimo išlaidas, kurios neatitinka pačių
prekių vertės, būtina taip pat atimti iš vidinės vertės, nepaisant to, ar jos sąskaitoje faktūroje
nurodomos atskirai ir aiškiai (pvz., įrankių išlaidas, licencijų mokesčius, eksporto mokestį ir
pan.). Terminas „kiti mokesčiai ir privalomieji mokėjimai“ reiškia visus mokesčius arba
privalomuosius mokėjimus, kurie imami remiantis prekių verte arba yra imami papildomai, be
šioms prekėms taikomų mokesčių arba papildomų mokėjimų.
4.2.4

Kas gali naudotis importo apmokestinimo schema?

Importo apmokestinimo schema gali naudotis šie apmokestinamieji asmenys:
 Europos Sąjungoje įsisteigę prekių tiekėjai, parduodantys pirmiau 4.2.3 skirsnyje
nurodytas prekes klientams Europos Sąjungoje. Paprastai taip yra, kai prekių tiekėjai
vykdo prekybą per savo internetinę parduotuvę;
 Europos Sąjungoje neįsisteigę tiekėjai, parduodantys šias prekes klientams Europos
Sąjungoje. Paprastai taip yra, kai prekių tiekėjai vykdo prekybą per savo internetinę
parduotuvę. Šie prekių tiekėjai schema gali naudotis:
 tiesiogiai (t. y. jie neprivalo paskirti tarpininko), jei yra įsisteigę trečiojoje šalyje, su
kuria ES yra sudariusi savitarpio pagalbos PVM srityje susitarimą35. Tai taikoma tik jei
jie vykdo prekybą prekėmis iš šios konkrečios trečiosios šalies. Jei jie taip pat tiekia
prekes iš kitų trečiųjų šalių arba teritorijų, naudotis šia schema tiesiogiai jie nebegalės ir
turės ja naudotis netiesiogiai;
 netiesiogiai per Europos Sąjungoje įsisteigusį tarpininką (žr. 4.2.5 skirsnį);
 Europos Sąjungoje įsisteigusios elektroninės sąsajos, kurios pagrindiniams tiekėjams
sudaro sąlygas vykdyti nuotolinę prekybą importuojamomis mažos vertės prekėmis
(vadinamieji tiekėjais laikomi asmenys – daugiau informacijos pateikta 2 skyriuje);
 Europos Sąjungoje neįsisteigusios elektroninės sąsajos, kurios pagrindiniams tiekėjams
sudaro sąlygas vykdyti nuotolinę prekybą importuojamomis mažos vertės prekėmis
(vadinamieji tiekėjais laikomi asmenys). Šios elektroninės sąsajos schema gali naudotis:
 tiesiogiai (t. y. jos neprivalo paskirti tarpininko), jei yra įsisteigusios trečiojoje šalyje, su
kuria ES yra sudariusi savitarpio pagalbos PVM srityje susitarimą, jei jos vykdo
prekybą prekėmis iš šios trečiosios šalies;
 netiesiogiai per Europos Sąjungoje įsisteigusį tarpininką (žr. 4.2.5 skirsnį).

34
35

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 48 punktas.
Šių aiškinamųjų pastabų paskelbimo dieną Europos Sąjunga tokį susitarimą buvo sudariusi tik su Norvegija.
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7 lentelė. Registravimasis IOSS pagal tiekėjo tipus ir įsisteigimo vietas
Tiekėjų tipas

Tiesioginis /
netiesioginis
registravimasis

Registravimosi
valstybė narė

ES tiekėjai (prekyba,
pvz., per savo svetainę)

Tiesioginis
registravimasis

Įsisteigimo ES
valstybė narė

Gali paskirti
tarpininką.

Ne ES tiekėjai iš šalių,
kurios yra sudariusios
savitarpio pagalbos
susitarimą su ES dėl
PVM (prekyba iš šios
šalies, pvz., per savo
svetainę)

Tiesioginis
registravimasis

Pasirinkta ES valstybė
narė

Gali paskirti
tarpininką.

Visi kiti ne ES tiekėjai
(prekyba, pvz., per savo
svetainę)

Netiesioginis
registravimasis

Tarpininko įsisteigimo Turi paskirti
ES valstybė narė
tarpininką.

ES elektroninės sąsajos,
kurios yra tiekėjais
laikomi asmenys

Tiesioginis
registravimasis

Įsisteigimo ES
valstybė narė

Gali paskirti
tarpininką.

Ne ES elektroninės
sąsajos iš šalių, kurios
yra sudariusios
savitarpio pagalbos
susitarimus su ES dėl
PVM, dėl prekių tiekimo
iš šių šalių

Tiesioginis
registravimasis

Pasirinkta ES valstybė
narė

Gali paskirti
tarpininką.

Visos kitos ne ES
elektroninės sąsajos,
kurios yra tiekėjais
laikomi asmenys

Netiesioginis
registravimasis

Tarpininko įsisteigimo Turi paskirti
ES valstybė narė
tarpininką.

4.2.5

Tarpininkas

Kas yra tarpininkas?

Apmokestinamieji asmenys (tiekėjai ir elektroninės sąsajos), kurie nėra įsisteigę Europos
Sąjungoje arba trečiojoje šalyje, su kuria ES yra sudariusi savitarpio pagalbos PVM srityje
susitarimą, norėdami naudotis importo apmokestinimo schema, turi paskirti tarpininką. Kiti
apmokestinamieji asmenys (t. y. ES įsisteigę apmokestinamieji asmenys) tarpininką paskirti
gali, bet neprivalo.
Tarpininkas turi būti Europos Sąjungoje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo. Jis turi vykdyti
visas importo apmokestinimo schemoje nustatytas jį paskyrusiam prekių tiekėjui arba
paskyrusiai elektroninei sąsajai taikomas prievoles, įskaitant prievolę teikti IOSS PVM
deklaracijas ir sumokėti PVM už nuotolinę prekybą importuojamomis mažos vertės prekėmis.
Vis dėlto tarpininką paskyręs prekių tiekėjas arba tiekėju laikomas asmuo kartu su tarpininku
išlieka atsakingas už PVM prievolių vykdymą, įskaitant prievolę sumokėti PVM. Praktiškai
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valstybės narės bando susigrąžinti PVM iš tarpininko, o jei joms tai nepavykta, gali bandyti
susigrąžinti PVM iš tiekėjo. Pažymėtina, kad tarpininkas nebūtinai yra tas asmuo, kuris teikia
muitinės deklaracijas išleidimui į laisvą apyvartą.
Norėdamas užregistruoti apmokestinamąjį asmenį IOSS sistemoje, tarpininkas pirmiausia turi
užsiregistruoti valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, kad galėtų taikyti IOSS tiekėjams,
vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis importuojamomis mažos vertės prekėmis. Jam bus
suteiktas identifikacinis kodas, kurį turėdamas jis importo apmokestinimo schemoje galės
veikti kaip tarpininkas (PVM direktyvos 369q straipsnio 2 dalis). Pagal šį kodą šios valstybės
narės gali identifikuoti tarpininką. Vis dėlto šis tarpininko identifikacinis kodas nėra PVM
mokėtojo kodas, todėl jo tarpininkas negali naudoti deklaruodamas apmokestinamiesiems
sandoriams taikomą PVM. Paskui tarpininkas savo registravimosi valstybėje narėje
užregistruos kiekvieną apmokestinamąjį asmenį, kuriam jis atstovauja, ir gaus IOSS PVM
mokėtojo kodą, susijusį su kiekvienu apmokestinamuoju asmeniu, kuriam jis yra paskirtas
(PVM direktyvos 369q straipsnio 3 dalis).
Valstybės narės gali nustatyti taisykles arba sąlygas, taikytinas apmokestinamiesiems
asmenims, kurie nori veikti kaip tarpininkai IOSS sistemoje (pvz., garantijas).
4.2.6

IOSS PVM mokėtojo kodas

Užsiregistravus naudotis IOSS, registravimosi valstybės narės mokesčių institucijos tiekėjams
arba elektroninėms sąsajoms, kurios yra tiekėjais laikomi asmenys, ir tiekėjų arba elektroninių
sąsajų vardu veikiantiems tarpininkams suteiks IOSS PVM mokėtojo kodą. Pažymėtina, kad
elektroninė sąsaja turės vieną IOSS PVM mokėtojo kodą, neatsižvelgiant į pagrindinių
tiekėjų, kuriems ji sudaro sąlygas vykdyti nuotolinę prekybą importuojamomis mažos vertės
prekėmis, kurios tiekiamos klientams Europos Sąjungoje, skaičių, nes elektroninė sąsaja
laikoma tiekėju visos šios prekybos atžvilgiu. Tačiau tarpininkai gaus atskirą IOSS PVM
mokėtojo kodą, susijusį su kiekvienu apmokestinamuoju asmeniu, kuriam jie atstovauja.
Šį IOSS PVM mokėtojo kodą galima naudoti tik deklaruojant nuotolinę prekybą
importuojamomis prekėmis pagal importo apmokestinimo schemą, bet ne kitam prekių
tiekimui arba paslaugų teikimui, kurį gali vykdyti prekių tiekėjas / paslaugų teikėjas arba
elektroninė sąsaja. Pažymėtina, kad dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, kuris atitinka
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos arba Sąjungoje
neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirtos schemos taikymo reikalavimus,
reikia užsiregistruoti atskirai (žr. 3 skyrių). Pasirinkęs (-usi) naudotis importo apmokestinimo
schema tiekėjas arba elektroninė sąsaja visą šią nuotolinę prekybą importuojamomis
prekėmis, kurios tiekiamos klientams visoje ES, turės deklaruoti naudodamas (-a) šį IOSS
PVM mokėtojo kodą. IOSS PVM mokėtojo kodas muitinėms bus pateikiamas muitinės
deklaracijose, kad prekes būtų galima išleisti į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje taikant
atleidimą nuo PVM. Tiekėjui arba elektroninei sąsajai, kuri yra tiekėju laikomas asmuo,
svarbu užtikrinti, kad IOSS PVM mokėtojo kodas per prekių tiekimo grandinę būtų saugiai
perduodamas muitinei. IOSS PVM mokėtojo kodas turėtų būti nurodomas tik jei būtina, todėl
jį reikėtų perduoti tik toms prekių tiekimo grandinėje esančioms šalims, kurioms jo reikės,
kad prekes būtų galima išleisti į laisvą apyvartą importo valstybėje narėje.
IOSS PVM mokėtojo kodą sudaro 12 raidinių skaitmeninių ženklų. Daugiau informacijos apie
tai, kaip užsiregistruoti IOSS sistemoje ir kokia yra IOSS PVM mokėtojo kodo struktūra,
pateikta PVM OSS portale.
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4.2.7

Kaip veikia importo apmokestinimo schema?

4 paveikslas. Schema IOSS

IOSS
1. Registravim
asis
naudotis
IOSS

6. Muitinės patikra:
– IOSS PVM mok.
kodas
– prekių vertė
ir pan.

2. Prekių
užsakymas

3. Mokėjimo
(su PVM)
priėmimas

7.
Pristatymas į
paskirties
vietą

8. Mėnesinė
IOSS PVM
deklaracija ir
PVM mokėjimas
mokesčių
institucijoms

4. Siuntimas
į ES

9. Mėnesiniai importo
sąrašai
pagal IOSS PVM
mok. kodus

Kad galėtų naudotis importo apmokestinimo schema, prekių tiekėjas arba elektroninė sąsaja
pirmiausia turi užsiregistruoti elektroniniame valstybės narės portale (žr. išsamią 4.2.4–4.2.6
skirsniuose pateiktą informaciją).
Jei importo apmokestinimo schema besinaudojantis (-i) prekių tiekėjas arba elektroninė sąsaja
tiekia prekes, kurios ne iš Europos Sąjungos siunčiamos arba gabenamos klientams Europos
Sąjungoje, šių prekių tiekimo vieta yra ES, konkrečiai ta ES valstybė narė, į kurią pristatomos
užsakytos prekės (žr. pirmiau išdėstytą 4.1.4 skirsnį). Todėl importo apmokestinimo schema
besinaudojantis (-i) prekių tiekėjas arba elektroninė sąsaja turės apskaičiuoti PVM jau
parduodamas (-a) šias prekes klientams Europos Sąjungoje.
Kada taikyti PVM?
Tiekimo laikas yra momentas, kai tiekėjas arba elektroninė sąsaja priima mokėjimą. Tai tas
momentas, kai prekes per elektroninę sąsają parduodantis tiekėjas pats arba savo vardu iš
kliento gauna mokėjimo patvirtinimą, pranešimą dėl leidimo atlikti mokėjimą arba
įsipareigojimą apmokėti, nepaisant to, kada faktiškai atliekamas mokėjimas, atsižvelgiant į
tai, kuri data yra ankstesnė (PVM įgyvendinimo reglamento 41a straipsnis).
Praktiškai tiekėjas arba elektroninė sąsaja turės nurodyti prekių kainą ir už atitinkamą
užsakymą mokėtino PVM sumą, o klientas turės sumokėti visą šią sumą tiekėjui arba
elektroninei sąsajai.
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Koks yra PVM tarifas?
Tinkamas PVM tarifas yra tas tarifas, kuris atitinkamai prekei taikomas ES valstybėje narėje,
kurioje vyksta tiekimas. Praktiškai tai ta valstybė narė, į kurią klientas nurodo pristatyti
prekes.
Daugumai prekių taikomas standartinis PVM tarifas, bet tam tikroms prekėms taikomas
lengvatinis PVM tarifas, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir ES valstybę, kurioje vyksta tiekimas.
Informacija apie Europos Sąjungoje taikomus PVM tarifus teikiama kiekvienos valstybės
narės svetainėje. Europos Komisija šią informaciją taip pat teikia centralizuotai šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html.
Pagal importo apmokestinimo schemą deklaruotų mažos vertės prekių išleidimas į laisvą
apyvartą pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamas su sąlyga, kad vėliausiai teikiant
muitinės deklaraciją pateikiamas galiojantis IOSS kodas (žr. 4.2.8 skirsnį). Taip siekiama
išvengti dvigubo tų pačių prekių apmokestinimo.
4.2.8

IOSS PVM mokėtojo kodo galiojimo patvirtinimas

Visi ES valstybėse narėse mokesčių institucijų suteikti IOSS PVM mokėtojų kodai
elektroniniu būdu bus pateikiami visoms Europos Sąjungoje veikiančioms muitinėms. IOSS
PVM mokėtojų kodų duomenų bazė nėra vieša. Muitinės deklaracijos duomenų rinkinyje
gavusi IOSS PVM mokėtojo kodą muitinė automatiškai patikrins jo galiojimą IOSS PVM
mokėtojų kodų duomenų bazėje. Jei IOSS kodas galioja ir siuntos vidinė vertė neviršija
150 EUR, mokėti PVM už mažos vertės prekes, kurios importuojamos pagal IOSS, muitinė
nereikalaus.
Prekes muitinei deklaruojantis asmuo (pvz., pašto operatorius, skubių siuntų vežėjas, atstovas
muitinėje ir pan.) IOSS PVM mokėtojo kodo netikrins ir negalės patikrinti.
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Mokesčių administracija

Muitinė

5 paveikslas. IOSS muitinės procesas

Remiantis kiekvienoje ES valstybėje narėje pateiktomis muitinės deklaracijomis, bus
parengiamas mėnesinis sąrašas, kuriame bus nurodyta bendra ES deklaruoto su kiekvienu
IOSS PVM mokėtojo kodu susijusio importo per atitinkamą mėnesį vertė. Sudarant šiuos
mėnesinius IOSS sąrašus, deklarantai nedalyvaus.
Apibendrinti mėnesiniai sąrašai bus pateikiami Europos Sąjungoje veikiančioms mokesčių
institucijoms. Remdamosi šiais sąrašais mokesčių institucijos analizuos importo, kuris pagal
atitinkamą IOSS PVM mokėtojo kodą buvo deklaruotas kaip neapmokestinamas PVM, vertę,
lygindamos ją su PVM verte, kurią tas pats apmokestinamasis asmuo deklaravo IOSS
deklaracijoje. Daugiau informacijos taip pat pateikta muitinės rekomendacijų 3.1.6 skirsnyje.
Jei IOSS PVM mokėtojo kodas negalios arba nebus nurodytas, PVM reikės sumokėti
importuojant (taip pat žr. atsakymus į 35 ir 36 klausimus).
4.2.9

Ką turite daryti, jei naudojatės importo apmokestinimo schema?

Importo apmokestinimo schema besinaudojantis (-i) tiekėjas arba elektroninė sąsaja (tiekėju
laikomas asmuo) PVM atžvilgiu turėtų:
 nurodyti kliento valstybėje narėje, į kurią prekės bus siunčiamos arba gabenamos,
mokėtiną PVM sumą ne vėliau kaip užbaigiant užsakymo procesą;
 surinkti iš kliento PVM už visą reikalavimus atitinkančių prekių, kurios siunčiamos /
gabenamos į ES, (pvz., akcizais neapmokestinamų prekių, kurios siunčiamos į ES valstybę
narę 150 EUR vertės neviršijančiose siuntose) tiekimą;
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 įsitikinti tuo, kad reikalavimus atitinkančios prekės siunčiamos siuntose, kurių vidinė vertė
neviršija 150 EUR ribos;
 PVM sąskaitoje faktūroje (jei ji išrašoma) arba komercinėje sąskaitoje faktūroje,
pridedamoje prie prekių muitiniam įforminimui, rekomenduojama nurodyti:
a) kliento sumokėtą kainą eurais;
b) atskirai dėl kiekvieno PVM tarifo nurodyti klientui apskaičiuotą PVM sumą;
 pateikti prekių vežėjui / muitinės deklarantui (pvz., pašto operatoriui, skubių siuntų vežėjui
arba atstovui muitinėje) informaciją, kurios reikia muitiniam įforminimui Europos
Sąjungoje, įskaitant IOSS PVM mokėtojo kodą, kad PVM nereikėtų mokėti importavimo
(išleidimo į laisvą apyvartą) momentu. IOSS sistemoje užsiregistravęs tiekėjas šią
informaciją pateiks tiesiogiai vežėjui / muitinės deklarantui. Siunčiant arba gabenant
prekes nedalyvaujanti elektroninė sąsaja šią informaciją paprastai pateiks pagrindiniam
tiekėjui ir susitars dėl griežtų taisyklių, susijusių su jos IOSS PVM mokėtojo kodo
naudojimu, įskaitant jo perdavimą vežėjui / muitinės deklarantui.
Nei importuojamų prekių vežėjui, nei šių prekių muitinės deklarantui nereikia tikrinti IOSS
tiekėjo arba elektroninės sąsajos surinkto PVM sumos arba taikyto PVM tarifo. Jei su
siunta susijusioje pateiktoje muitinės deklaracijoje nurodytas IOSS PVM mokėtojo kodas
ir šis kodas galioja, importas PVM neapmokestinamas. PVM tiekėjui arba elektroninei
sąsajai buvo sumokėtas kaip pirkimo kainos dalis pardavimo (mokėjimo priėmimo)
momentu;
 pateikti registravimosi valstybei narei mėnesinę IOSS deklaraciją dėl viso reikalavimus
atitinkančio klientams visoje ES parduotų prekių tiekimo. Jei esate užsiregistravę per
tarpininką, užtikrinkite, kad tarpininkas turėtų visą informaciją, kurios jam reikia, kad
galėtų įvykdyti savo pareigą – pateikti mėnesinę IOSS PVM deklaraciją savo
registravimosi valstybei narei. IOSS PVM deklaracijoje bus nurodyta bendra parduotų
prekių vertė, šioms prekėms taikytas PVM tarifas ir bendra mokėtina PVM suma; ši
informacija bus suskirstyta pagal kiekvieną ES valstybę narę, į kurią prekės gabenamos, ir
pagal standartinį bei lengvatinį tarifus. IOSS PVM deklaracijos pateikimo terminas yra
mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, pabaiga;
 atlikti mėnesinį IOSS PVM deklaracijoje nurodyto mokėtino PVM mokėjimą
registravimosi valstybei narei. Mokėjimo terminas yra mėnesio, einančio po ataskaitinio
mėnesio, pabaiga. Jei esate užsiregistravę per tarpininką, pasirūpinkite tuo, kad tarpininkas
kas mėnesį sumokėtų PVM savo registravimosi valstybei narei;
 saugoti visos reikalavimus atitinkančios IOSS nuotolinės prekybos importuojamomis
prekėmis apskaitos dokumentus dešimt metų, kad galėtumėte juos pateikti galimiems ES
mokesčių institucijų atliekamiems auditams. PVM įgyvendinimo reglamento 63c
straipsnyje nurodyta, kokia tai turi būti informacija ir apskaitos dokumentai (žr. 2 skyriaus
2.2.1.1 skirsnį).
Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti IOSS PVM deklaraciją, atlikti PVM mokėjimą ir
kokios yra apskaitos dokumentų saugojimo prievolės, galima rasti PVM OSS portale.
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6 paveikslas. Importo apmokestinimo schemos santrauka

Registravimasis
IOSS sistemoje

PVM
apskaičiavimas

•Pardavėjas /
elektroninė sąsaja
gauna vieną ES IOSS
PVM mokėtojo kodą
•  Taikoma importui į
visas ES valstybes
nares.

•Pardavimo metu
pardavėjas /
elektroninė sąsaja
klientui
apskaičiuoja ES
PVM.

ES importas
•IOSS prekėms
taikomas
atleidimas nuo
PVM, jei
importuojant ES
muitinei
nurodomas
galiojantis IOSS
PVM mokėtojo
kodas.

PVM
deklaravimas ir
mokėjimas
•Pardavėjas /
elektroninė sąsaja
deklaruoja ir moka
PVM ES mokesčių
institucijoms ten,
kur yra
užsiregistravęs (usi).  One Viena
mėnesinė IOSS PVM
deklaracija ir vienas
mokėjimas

Apskaitos
dokumentai
•Pardavėjas /
elektroninė sąsaja
saugo į sąrašą
įtraukto pardavimo
apskaitos
dokumentus
būsimai kontrolei.

4.2.10 Klausimai ir atsakymai apie IOSS
Tolesniuose klausimuose nurodyti sandoriai yra nuotolinė prekyba importuojamomis
prekėmis siuntose, kurių vidinė vertė neviršija 150 EUR; šios prekės dar vadinamos mažos
vertės prekėmis.
a) Bendrieji klausimai
1. Kokie yra naudojimosi IOSS pranašumai?
Naudodamasis (-i) IOSS tiekėjas arba elektroninė sąsaja (tiekėju laikomas asmuo) užtikrina
skaidrų sandorį klientui, kuris internetinio pirkimo metu sumoka kainą su PVM. Klientas gali
būti tikras dėl visos sandorio kainos ir nesusiduria su netikėtomis išlaidomis (PVM ir iš esmės
papildomu įforminimo mokesčiu), kurias reikia apmokėti importuojant prekes į ES.
Be to, naudojantis IOSS siekiama sudaryti sąlygas muitinėms sparčiai išleisti prekes ir greitai
pristatyti prekes klientui, nes tai jam dažnai labai svarbu.
Naudojantis IOSS taip pat supaprastinama logistika, nes prekes galima įvežti į ES ir išleisti į
laisvą apyvartą bet kurioje valstybėje narėje, nepaisant to, kuriai valstybei narei jos galiausiai
skirtos.
2. Prekės, kurios buvo įsigytos iki 2021 m. liepos 1 d., bet atvyksta į ES po 2021 m.
liepos 1 d.
Tiekėjas arba elektroninė sąsaja (kaip tiekėju laikomas asmuo) negali naudotis IOSS
deklaruodamas (-a) nuotolinę prekybą prekėmis, kuri buvo vykdoma iki 2021 m. liepos 1 d.
Todėl iš trečiosios teritorijos arba trečiosios šalies iki 2021 m. liepos 1 d. (pvz., 2021 m.
birželio mėn. arba anksčiau) įsigytos ir 2021 m. liepos 1 d. arba vėliau į ES atvykstančios
prekės importavimo metu bus apmokestinamos PVM.
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b) Registravimasis
3. Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje tik per savo internetinę parduotuvę. Ką turiu daryti?
Nuo 2021 m. liepos 1 d. visos į ES importuojamos komercinės prekės bus apmokestinamos
PVM. Galite naudotis supaprastintomis galimybėmis rinkti PVM už prekybą, susijusią su
mažos vertės prekėmis, ir užsiregistruoti IOSS sistemoje vienoje iš ES valstybių narių
(registracija internetu per Europos Sąjungoje įsisteigusį tarpininką36 – žr. 4.2.4 ir 4.2.5
skirsnius, taip pat PVM OSS portalą).
Jei nuspręsite užsiregistruoti IOSS sistemoje, reikės užsiregistruoti tik vienoje iš ES valstybių
narių, bet vykdyti prekybą galėsite visose 27 ES valstybėse narėse. Turėsite paskirti
tarpininką, kuris jus užregistruos IOSS sistemoje toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs.
Valstybės narės, kurioje esate užsiregistravusi IOSS sistemoje (registravimosi valstybės
narės) suteiktą IOSS PVM mokėtojo kodą turite naudoti deklaruodama visą savo IOSS
prekybą mažos vertės prekėmis, kurios tiekiamos klientams visose ES valstybėse narėse.
Pardavimo momentu turėsite pritaikyti klientui tokį PVM tarifą, koks taikomas prekėms toje
valstybėje narėje, į kurią šios prekės bus siunčiamos. Siunčiant prekes klientams Europos
Sąjungoje, patariama saugiai perduoti savo IOSS PVM mokėtojo kodą už prekių deklaravimą
išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui (pvz., pašto operatoriui,
skubių siuntų vežėjui, atstovui muitinėje), kad importuojant prekes nereikėtų dar kartą mokėti
PVM muitinei Europos Sąjungoje. Šio IOSS PVM mokėtojo kodo neturėtumėte perduoti
kitoms nei deklaruojant prekes išleidimui į laisvą apyvartą dalyvaujančioms šalims. Muitinės
vykdys savo pareigas užtikrinti atitiktį muitų ir kitiems teisės aktams, kuriais
reglamentuojamas prekių judėjimas per sienas, bet PVM neapskaičiuos ir nerinks.
Jus IOSS sistemoje užregistravęs tarpininkas kas mėnesį iki mėnesio, einančio po ataskaitinio
mėnesio, pabaigos turės pateikti IOSS PVM deklaraciją (pvz., rugsėjo mėn. vykdytos
prekybos IOSS PVM deklaracija turi būti pateikiama iki spalio 31 d.). IOSS PVM
deklaracijoje nurodoma visa IOSS prekyba mažos vertės prekėmis Europos Sąjungoje,
suskirstyta pagal paskirties valstybes nares ir PVM tarifus, ir bendras Europos Sąjungoje
mokėtinas PVM. Taip pat iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, pabaigos tarpininkas
turi sumokėti registravimosi valstybei narei IOSS PVM deklaracijoje nurodytą bendrą PVM
sumą (pvz., mokėjimas už rugsėjo mėn. vykdytą pardavimą turi būti atliekamas iki spalio
31 d.).
Jei IOSS sistemoje neužsiregistruosite, kompetentingos institucijos rinks pridėtinės vertės
mokestį mažos vertės prekių importo metu. Klientas Europos Sąjungoje prekes gaus tik
sumokėjus šį PVM. Gali būti, kad muitinės deklaraciją kliento vardu teikiantis atstovas (pvz.,
pašto operatorius arba skubių siuntų vežėjas) taip pat ims iš kliento papildomą įforminimo
mokestį37. Kadangi klientai Europos Sąjungoje yra pripratę prie kainų, į kurias įskaičiuotas
PVM, gali būti, kad dėl importo metu taikomo papildomo mokesčio klientas paketo / siuntinio
atsisakys.

36

37

Nebent esate įsisteigusi trečiojoje šalyje, su kuria ES yra sudariusi savitarpio pagalbos susitarimą dėl PVM
susigrąžinimo.
Paprastai tai fiksuoto dydžio mokestis, dažniausiai nesusijęs su prekių arba sumokėto PVM verte.
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4. Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje tik per savo internetinę parduotuvę. Ar nustatyta kokia nors riba, taikoma
registravimuisi IOSS sistemoje?
Ne. Registravimuisi IOSS sistemoje ribų nenustatyta. Mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje parduodančios įmonės registruotis IOSS sistemoje gali neatsižvelgiant į bendrą
pardavimo klientams Europos Sąjungoje apyvartą. Daugiau informacijos pateikta atsakyme į
3 klausimą.
5. Esu už ES įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje vien per elektroninę sąsają, kuri sudaro sąlygas tiekti šias prekes (pvz., per
prekyvietę, platformą ir pan.), bet neparduodu prekių per savo internetinę parduotuvę.
Ką turiu daryti?
Jei mažos vertės prekes klientams Europos Sąjungoje parduodate tik per elektroninę sąsają,
jums registruotis IOSS sistemoje nereikia. Dėl šios B2C prekybos prekėmis elektroninė sąsaja
tampa tiekėju laikomu asmeniu, todėl privalo vykdyti su šia prekyba susijusias PVM
prievoles (daugiau informacijos apie tiekėju laikomo asmens sąvoką pateikta 2 skyriuje,
konkrečiau – 2.1.3 ir 4.1.4 skirsniuose, taip pat 5 skyriuje aprašytuose 3a–3c ir 4a–4b
scenarijuose).
Jei parduodate prekes per elektroninę sąsają, laikoma, kad tiekiate savo prekes elektroninei
sąsajai, o paskui ši elektroninė sąsaja jas tiekia klientams. Elektroninė sąsaja (tiekėju laikomas
asmuo) privalo apskaičiuoti PVM ir surinkti jį iš kliento. Elektroninė sąsaja gali
užsiregistruoti IOSS sistemoje ir įvykdyti PVM prievoles, kaip aprašyta pirmiau atsakant į 3
klausimą.
Jei elektroninė sąsaja užsiregistruoja IOSS sistemoje ir taip pat organizuoja jūsų prekių
siuntimą arba gabenimą klientui, specialių su PVM susijusių prievolių Europos Sąjungoje
jums netaikoma. Tačiau jei siuntimą arba gabenimą savo klientui organizuojate jūs,
elektroninė sąsaja jums duos savo IOSS PVM mokėtojo kodą, kurį reikia perduoti už prekių
deklaravimą išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui (pvz., pašto
operatoriui, skubių siuntų vežėjui, atstovui muitinėje). Šis asmuo perduos IOSS kodą
muitinei, kad prekes į laisvą apyvartą būtų galima išleisti nemokant PVM. Šio IOSS PVM
mokėtojo kodo neturėtumėte perduoti kitoms nei deklaruojant prekes išleidimui į laisvą
apyvartą dalyvaujančioms šalims (prieš pateikdama šį IOSS PVM mokėtojo kodą elektroninė
sąsaja jums tikriausiai nustatys aiškias komercines sąlygas).
Jei elektroninė sąsaja IOSS sistemoje neužsiregistruoja, su šiomis prekėmis susijęs PVM bus
renkamas importuojant į ES. PVM mokėtinas toje valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių
siuntimas arba gabenimas. Jį moka asmuo, paskirtas atsakingu už importo PVM mokėjimą
pagal PVM nacionalinės teisės aktus. Dauguma valstybių narių asmeniu, kuriam tenka
prievolė sumokėti PVM, paskiria prekes gaunantį klientą Europos Sąjungoje. Tačiau šiose
situacijose valstybės narės asmeniu, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, gali paskirti
elektroninę sąsają (tiekėju laikomą asmenį).
6. Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje tik per kelias elektronines sąsajas. Ką turiu daryti?
Atsakyti galima panašiai kaip į 5 klausimą.
Jei kiekviena elektroninė sąsaja užsiregistruoja IOSS sistemoje, turėtumėte saugoti aiškius per
kiekvieną elektroninę sąsają vykdomos prekybos įrodymus. Jei organizuojate transportą, už
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prekių deklaravimą išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui
(pvz., pašto operatoriui, skubių siuntų vežėjui, atstovui muitinėje) turite pateikti IOSS PVM
mokėtojo kodą, susijusį su elektronine sąsaja, per kurią buvo vykdyta prekyba. Šio IOSS
PVM mokėtojo kodo neturėtumėte perduoti kitoms nei su prekių deklaravimu išleidimui į
laisvą apyvartą susijusioms šalims (prieš pateikdama savo IOSS PVM mokėtojo kodą
kiekviena elektroninė sąsaja jums tikriausiai nustatys aiškias komercines sąlygas).
7. Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje per savo internetinę parduotuvę ir per IOSS sistemoje užsiregistravusią
elektroninę sąsają. Ką turiu daryti?
Turėtumėte saugoti aiškius įrodymus, susijusius su prekėmis, parduotomis per jūsų internetinę
parduotuvę, ir prekėmis, parduotomis per elektroninę sąsają. Jei dėl prekybos per savo
internetinę parduotuvę pasirenkate užsiregistruoti IOSS sistemoje, dėl prekių, kurios
parduodamos per jūsų svetainę, turėtumėte pateikti savo IOSS PVM mokėtojo kodą už prekių
deklaravimą išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui (pvz., pašto
operatoriui, skubių siuntų vežėjui, atstovui muitinėje).
Dėl prekių, kurios parduodamos per elektroninę sąsają, už prekių deklaravimą išleidimui į
laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui turėtumėte pateikti elektroninės
sąsajos IOSS PVM mokėtojo kodą, nes jūs organizuojate transportą. Jei parduodate prekes per
elektroninę sąsają, laikoma, kad tiekiate savo prekes elektroninei sąsajai, o paskui ši
elektroninė sąsaja jas tiekia klientams. Elektroninė sąsaja privalo apskaičiuoti PVM ir surinkti
jį iš kliento (žr. pirmiau 2.1.3 skirsnyje pateiktą atsakymą į 5 klausimą ir 5 skyriuje aprašytus
3a–3c scenarijus) ir deklaruoti bei sumokėti PVM mokesčių institucijoms.
Jei dėl prekybos per savo internetinę parduotuvę neužsiregistruojate IOSS sistemoje, per savo
svetainę vykdomai prekybai negalite naudoti elektroninės sąsajos IOSS PVM mokėtojo kodo.
Per jūsų internetinę parduotuvę parduotų prekių PVM bus surinktas iš kliento importavimo į
ES momentu.
Pažymėtina, kad mokesčių institucijos lygins importuojant pagal kiekvieną IOSS PVM
mokėtojo kodą deklaruotą bendrą sandorių vertę su IOSS PVM deklaracija, pateikta pagal
atitinkamą IOSS PVM mokėtojo kodą.
8. Esu už ES ribų įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams Europos
Sąjungoje per savo internetinę parduotuvę, dėl kurios esu užsiregistravusi IOSS
sistemoje. Taip pat parduodu mažos vertės prekes per elektroninę sąsają, kuri nėra
užsiregistravusi IOSS sistemoje. Ką turiu daryti?
Kaip nurodyta atsakant į 7 klausimą, turėtumėte saugoti aiškius įrodymus, susijusius su
prekėmis, parduotomis per jūsų internetinę parduotuvę, ir prekėmis, parduotomis per
elektroninę sąsają.
Per savo internetinę parduotuvę parduodamų prekių PVM turėtumėte apskaičiuoti savo
klientams ir už prekių deklaravimą išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam
asmeniui turėtumėte pateikti savo IOSS PVM mokėtojo kodą. Per elektroninę sąsają
parduodamų prekių PVM savo klientams apskaičiuoti negalite, nes laikoma, kad tiekiate šias
prekes elektroninei sąsajai, o tada elektroninė sąsaja šias prekes tiekia klientui (žr. 2.1.3
skirsnį). Taigi, prekybai, kurią vykdote per elektroninę sąsają, savo IOSS PVM mokėtojo
kodo importuodami prekes į ES naudoti negalite.
Kadangi elektroninė sąsaja nėra užsiregistravusi IOSS sistemoje, už šias prekes mokėtinas
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PVM bus renkamas importuojant į ES. PVM mokėtinas toje valstybėje narėje, kurioje baigiasi
prekių siuntimas arba gabenimas. Jį moka asmuo, paskirtas atsakingu už importo PVM
mokėjimą pagal PVM nacionalinės teisės aktus. Dauguma valstybių narių asmeniu, kuriam
tenka prievolė sumokėti PVM, paskiria prekes gaunantį klientą Europos Sąjungoje. Tačiau
šiose situacijose valstybės narės asmeniu, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, gali paskirti
elektroninę sąsają (tiekėju laikomą asmenį).
Pažymėtina, kad jei per klaidą savo IOSS PVM mokėtojo kodą panaudosite per elektroninę
sąsają parduotoms mažos vertės prekėms, registravimosi valstybė narė tikėsis didesnės jūsų
IOSS PVM deklaracijoje nurodytos ir mokėtinos PVM vertės. Taip yra todėl, kad valstybės
narės taip pat turės mėnesinį sąrašą, kuriame bus nurodyta visų pagal jūsų nurodytą IOSS
PVM mokėtojo kodą deklaruotų prekių vertė. Registravimosi valstybė narė lygins šią sumą su
IOSS PVM deklaracijoje nurodyta suma.
9. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams tik
toje valstybėje narėje, kurioje esu įsisteigusi. Prekės iš ne ES esančios vietos tiesiogiai
siunčiamos klientams valstybėje narėje, kurioje esu įsisteigusi. Ką turiu daryti?
Atsakyti galima panašiai kaip į 3 klausimą. Galite pasirinkti užsiregistruoti IOSS sistemoje,
bet šiuo tikslu jums neprivaloma turėti tarpininko. Šiuo atveju valstybė narė, kurioje esate
įsisteigusi, yra registravimosi valstybė narė. Apskaičiuosite ir iš kliento surinksite tokį PVM,
koks taikomas valstybėje narėje, į kurią siunčiamos arba gabenamos prekės. Už prekių
deklaravimą išleidimui į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje atsakingam asmeniui turėsite
nurodyti IOSS PVM mokėtojo kodą, kad nereikėtų mokėti PVM dar kartą importuojant. Šio
IOSS PVM mokėtojo kodo neturėtumėte nurodyti kitoms nei su prekių deklaravimu
išleidimui į laisvą apyvartą susijusioms šalims.
Jei pasirinksite neužsiregistruoti IOSS sistemoje, asmuo, kuris pagal PVM nacionalinės teisės
aktus yra paskirtas atsakingu už importo PVM mokėjimą, (paprastai klientas) importavimo į
ES metu turės sumokėti PVM ir, jei taikoma, mažos vertės prekes muitinei deklaruojančios
įmonės taikomą muitinės įforminimo mokestį. Prekyba šiomis prekėmis neturi būti įtraukiama
į šalies vidaus PVM deklaraciją.
10. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams
visoje Europos Sąjungoje per savo internetinę parduotuvę. Prekės iš ne ES esančios
vietos tiesiogiai siunčiamos klientams Europos Sąjungoje. Ką turiu daryti?
Atsakyti galima panašiai kaip į 3 ir 9 klausimus. Jei užsiregistruojate IOSS sistemoje, kaskart
turite taikyti tokį PVM tarifą, koks taikomas valstybėje narėje, į kurią siunčiamos arba
gabenamos prekės.
11. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi įmonė. Parduodu mažos vertės prekes klientams
Europos Sąjungoje vien per elektronines sąsajas, kurios sudaro sąlygas tiekti šias
prekes (pvz., prekyvietę, platformą ir pan.), bet ne per savo internetinę parduotuvę.
Prekės iš ne ES esančios vietos tiesiogiai siunčiamos klientams Europos Sąjungoje.
Ką turiu daryti?
Atsakymas toks pat kaip į 5 klausimą. Šioje situacijoje elektroninė sąsaja tampa tiekėju
laikomu asmeniu. Turėtumėte užtikrinti, kad elektroninė sąsaja, prieš tiekiant prekes, būtų
aiškiai informuota apie prekių siuntimą arba gabenimą iš ne ES esančios vietos, ir savo PVM
apskaitos dokumentuose turėtumėte saugoti aiškius su prekių siuntimu arba gabenimu iš ne
ES esančios vietos susijusius įrodymus.
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PVM atžvilgiu šias prekes jūs tiekiate elektroninei sąsajai, o elektroninė sąsaja – jūsų klientui
(daugiau informacijos apie tiekėju laikomo asmens sąvoką pateikta 2 skyriuje, konkrečiau –
2.1.3 ir 4.1.4 skirsniuose, taip pat 5 skyriuje aprašytuose 3a–3c ir 4a–4b scenarijuose).
Dėl šių sandorių jums taikomos apskaitos dokumentų saugojimo prievolės.
12. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi įmonė. Savo įmonės vardu importuoju
nesupakuotas mažos vertės prekes į valstybę narę, kurioje esu įsisteigusi. Kai šios
prekės įforminamos muitinėje, parduodu jas klientams valstybėje narėje, kurioje esu
įsisteigusi. Ar dėl šių sandorių man reikia registruotis IOSS sistemoje?
Ne. Dėl šių sandorių registruotis IOSS sistemoje negalite.
Jei importuojate mažos vertės prekes savo vardu, o paskui parduodate jas klientams savo
šalyje, naudoti IOSS šiems sandoriams negalite. Importuodami prekes laikotės bendrųjų
taisyklių (standartinės arba supaprastintos procedūros), kurios taikomos prekių įvežimui ir
importui į ES – išsamesnė informacija pateikta Rekomendacijose dėl įvežimui ir importui į
Europos Sąjungą taikomų muitinės formalumų. Tolesnis pardavimas klientams valstybėje
narėje, kurioje esate įsisteigusi, vyksta pagal įprastines prekių tiekimui šalies viduje taikomas
taisykles. Šį pardavimą turite deklaruoti savo šalies vidaus PVM deklaracijoje.
13. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi įmonė. Savo vardu importuoju nesupakuotas mažos
vertės prekes į valstybę narę, kurioje esu įsisteigusi. Kai šios prekės įforminamos
muitinėje, parduodu jas klientams valstybėje narėje, kurioje esu įsisteigusi, ir kitose
valstybėse narėse. Ar dėl šių sandorių man reikia registruotis IOSS sistemoje?
Ne. Šiems sandoriams IOSS taikyti negalite, nes prekyba vyksta tik jums jau importavus
prekes į ES. Pardavimas klientams valstybėje narėje, kurioje esate įsisteigusi, vyksta pagal
įprastines prekių tiekimui šalies viduje taikomas taisykles. Šį pardavimą deklaruosite savo
šalies vidaus PVM deklaracijoje. Deklaruoti, surinkti ir sumokėti PVM už prekių pardavimą
klientams kitose ES (t. y. ten, kur yra prekių paskirties vieta) galite dviem būdais: i) galite
užsiregistruoti tiesiogiai kiekvienoje valstybėje narėje, į kurią siunčiamos prekės, arba ii)
galite naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema
(Sąjungos vieno langelio principu grindžiama sistema – žr. 3 skyriaus 3.2 skirsnį).
14. Esu Europos Sąjungoje arba už jos ribų įsisteigusi įmonė. Įvežu prekes į Europos
Sąjungą, kur jos saugomos muitinės sandėlyje, o paskui parduodamos klientams
Europos Sąjungoje. Ar šiems sandoriams galiu naudoti IOSS?
Ne. Šiems sandoriams naudoti IOSS negalite. Jei prekės jau yra Europos Sąjungoje, naudoti
IOSS negalite, nes viena naudojimosi IOSS sąlygų yra ta, kad prekės paties tiekėjo arba jo
vardu klientui Europos Sąjungoje siunčiamos arba gabenamos iš trečiosios šalies arba
trečiosios teritorijos. Be to, galutiniam naudojimui arba vartojimui skirtų prekių muitinės
sandėlyje saugoti negalima (PVM direktyvos 155 straipsnis).
Prekes turite pašalinti iš muitinės sandėlio ir išleisti į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje; už šį
išleidimą sumokėsite PVM (t. y. tokį PVM tarifą, kuris taikomas importo valstybėje narėje) ir
(jei taikoma) muitus (žr. Rekomendacijas dėl įvežimui ir importui į Europos Sąjungą taikomų
muitinės formalumų). Paskui apskaičiuosite valstybėje narėje, į kurią prekės siunčiamos arba
gabenamos, galiojantį PVM. Jei jūsų klientai yra keliose ES valstybėse narėse, galite naudotis
Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (Sąjungos vieno
langelio principu grindžiama sistema – žr. 3 skyriaus 3.2 skirsnį).
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15. Esu įmonė, įsisteigusi Kanarų salose, t. y. ES muitų teritorijoje, bet ne PVM
teritorijoje. Per savo internetinę parduotuvę parduodu mažos vertės prekes, kurios yra
siunčiamos / gabenamos iš Kanarų salų klientams Europos Sąjungoje. Ar mano
prekyba laikytina nuotoline prekyba importuojamomis prekėmis ir ar dėl šio prekių
tiekimo galiu užsiregistruoti naudotis IOSS sistema? O galbūt mano prekyba laikytina
Bendrijos vidaus nuotoline prekyba ir todėl galiu užsiregistruoti naudotis OSS
sistema?
Kanarų salos patenka į ES muitų teritoriją, bet nepatenka į ES PVM teritoriją (žr. 1.4
skirsnyje aiškinamajame žodynėlyje pateiktą trečiųjų teritorijų sąrašą). Nuotolinė prekyba
importuojamomis prekėmis apima iš trečiųjų šalių ir trečiųjų teritorijų vykdomą prekybą
(žr. 4.1.3 skirsnį). Todėl jūsų prekyba yra nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis, dėl
kurios galite užsiregistruoti IOSS sistemoje per tarpininką. Taip pat žr. atsakymą į 3 klausimą.
16. Esu Europos Sąjungoje įsisteigusi elektroninė sąsaja. Kai kurie per mano platformą
prekes paduodantys tiekėjai yra įsisteigę Kanarų salose. Šių tiekėjų iš Kanarų salų
parduodamų ir siunčiamų / gabenamų prekių vertė dažnai neviršija 150 EUR. Ar šią
prekybą turėčiau vertinti kaip nuotolinę prekybą importuojamomis mažos vertės
prekėmis? O galbūt ši prekyba turėtų būti laikoma Bendrijos vidaus nuotoline prekyba
ir, jei taip, ar aš šio prekių tiekimo atžvilgiu esu tiekėju laikomas asmuo?
Kaip nurodyta atsakant į 15 klausimą, prekių tiekimas iš Kanarų salų atitinka nuotolinės
prekybos importuojamomis prekėmis sąlygas. Todėl jūs tampate tiekėju laikomu asmeniu, nes
esate elektroninė sąsaja, sudaranti sąlygas šiai nuotolinei prekybai prekėmis, kurios
siunčiamos arba gabenamos į Europos Sąjungą. Taip pat žr. atsakymą į 5 klausimą.
c) 150 EUR riba
Tiekėjams ir elektroninėms sąsajoms rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, kokia yra į ES
siunčiamų arba gabenamų siuntų vidinė vertė. Jei tiekėjai, pagrindiniai tiekėjai ir elektroninės
sąsajos įgyvendina šiose aiškinamosiose pastabose rekomenduojamus pasiūlymus, 18–25
klausimuose pateiktų pavyzdžių praktiškai turėtų būti labai mažai.
17. Kaip nustatyti vidinę vertę?
Toliau pateiktuose keliuose pavyzdžiuose paaiškinta, kaip nustatyti vidinę vertę.
1 pavyzdys. Sąskaita faktūra, kurioje nurodyta bendra už prekes sumokėtos kainos suma,
neišskirstyta į grynąją prekių kainą ir transporto mokesčius. PVM suma nurodyta atskirai.
Sąskaitoje faktūroje nurodyta prekių kaina 140 EUR
Sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM (20 %)

28 EUR

Bendra sąskaitos faktūros suma

168 EUR

Šiame pavyzdyje transporto išlaidos sąskaitoje faktūroje atskirai nenurodytos, todėl jų atimti
negalima. Vis dėlto grynoji prekių kaina neviršija 150 EUR, todėl galima naudotis IOSS ir
importuojant PVM arba muitų mokėti nereikia.
2 pavyzdys. Sąskaita faktūra, kurioje nurodyta bendra už prekes sumokėtos kainos suma,
išskirstyta į grynąją prekių kainą ir transporto mokesčius. PVM suma nurodyta atskirai.
Sąskaitoje faktūroje nurodyta prekių kaina 140 EUR
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Sąskaitoje faktūroje nurodyti transporto mokesčiai 20 EUR
Sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM (20 %)

32 EUR

Bendra sąskaitos faktūros suma

192 EUR

Šiame pavyzdyje transporto išlaidos užsakyme / sąskaitoje faktūroje nurodytos atskirai. Todėl
transporto išlaidos iš vidinės vertės atimamos. Prekių vidinė vertė neviršija 150 EUR, todėl
galima naudotis IOSS ir importuojant PVM arba muitų mokėti nereikia. Pažymėtina, kad
PVM taikomas bendrai pardavimo vertei (pvz., 160 EUR prekių vertei ir transporto
mokesčiams).
18. Kas nutinka, jei muitinė mano, kad nurodyta per maža prekių, kurioms buvo taikyta
IOSS, vertė ir kad teisinga vidinė vertė viršija 150 EUR?
Tam tikrose situacijose vidinė vertė importuojant gali viršyti 150 EUR ribą.
Situacijose, kuriose, nepaisant tiekėjo arba elektroninės sąsajos (kaip tiekėju laikomo asmens)
sąžiningumo, gali atrodyti, kad vidinė vertė viršija 150 EUR, rekomenduojama, kad
įformindama prekes, prieš rinkdama importo PVM ir muitą, importo valstybės narės muitinė
leistų gavėjui įrodyti, kad jis prekes pirko už kainą (be PVM), kuri neviršija 150 EUR. Tokių
situacijų gali susidaryti, pvz., dėl: i) pritaikius akciją arba nuolaidą sumažėjusios vertės
(žr. atsakymą į 20 klausimą), ii) valiutos kurso svyravimų (žr. atsakymą į 21 klausimą), iii)
paketuose esančių siuntų (žr. atsakymus į 22–24 klausimus).
Tačiau jei per maža vertė buvo nurodyta tyčia arba jei kyla įtarimų dėl sukčiavimo, gavėjas
negalės įrodyti, kad prekes įsigijo už kainą (be PVM), kuri neviršija 150 EUR. Be to,
negalima naudotis IOSS sistema. Susidarius tokiai situacijai, klientas (gavėjas) gali:
 sutikti su prekių pristatymu. Šiuo atveju jis muitinei sumokės importo PVM ir galbūt
muitus, net jei PVM jau buvo sumokėjęs tiekėjui arba elektroninei sąsajai;
 atsisakyti prekių. Šiuo atveju bus taikoma įprastinė su prekių atsisakymu susijusi muitinės
praktika ir formalumai.
Abiem atvejais klientas (gavėjas) gali susisiekti su tiekėju arba elektronine sąsaja, siekdamas
susigrąžinti tiekimo laiku neteisingai sumokėtą PVM (ir galbūt už prekes sumokėtą sumą, jei
jų buvo atsisakyta).
Jei muitinė nustato, kad per maža vertė buvo nurodyta tyčia, tiekėjas arba elektroninė sąsaja
(kaip tiekėju laikomas asmuo) šios nuotolinės prekybos prekėmis neturėtų įtraukti į IOSS
PVM deklaraciją ir turėtų saugoti savo apskaitos dokumentuose susijusius įrodymus (pvz.,
kliento ES muitinei sumokėto PVM įrodymą arba eksporto, sunaikinimo ar perdavimo
valstybės nuosavybėn įrodymą). Su muitine susiję šioje situacijoje atsirandantys padariniai
nurodyti muitinės rekomendacijų 3 skyriaus 3.1.2 skirsnyje.
19. Kas nutinka, jei nurodoma per maža prekių vertė, bet pataisyta vidinė vertė neviršija
150 EUR?
Šioje situacijoje mažos vertės prekių importas vis tiek gali būti neapmokestinamas PVM, jei
muitinės deklaracijoje nurodomas galiojantis apmokestinamojo asmens, kuris naudojasi
importo išimtimi, IOSS kodas. Prekės bus išleidžiamos nemokant papildomo PVM muitinei
(PVM deklaracijoje reikia nurodyti teisingą PVM sumą ir ją turi sumokėti tiekėjas,
elektroninė sąsaja arba tarpininkas).
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Muitinės požiūriu naudojimosi importo deklaracija, kurioje pateikiamas daug mažesnis
duomenų rinkinys, sąlygos vis tiek įvykdomos. Daugiau informacijos apie muitinės
formalumus pateikta muitinės rekomendacijų 3 skyriaus 3.1.2 skirsnyje.
20. Įsigijimo metu prekėms buvo taikomas akcijos / nuolaidos laikotarpis, tačiau įvežant
prekes į Europos Sąjungą jis nebegalioja. Kliento sumokėta sumažinta / akcinė kaina
neviršija 150 EUR ir yra nurodyta prie prekių siuntos pridėtame dokumente. Ar
muitinės pripažins sumažintą / akcinę kainą kaip vidinę vertę?
Vidinė vertė importavimo metu yra grynoji kaina, kurią klientas sumokėjo tiekimo laiku (t. y.
kai buvo priimtas kliento mokėjimas), kaip nurodyta prie prekių pridėtame dokumente (t. y.
komercinėje sąskaitoje faktūroje). Kilus abejonių, muitinė, prieš išleisdama prekes į laisvą
apyvartą, gali paprašyti, kad klientas (gavėjas) pateiktų mokėjimo įrodymą.
21. Kas nutinka, jei už parduodamas prekes mokama kita nei euras valiuta ir tiekimo laiku
vidinė vertė eurais neviršijo 150 EUR ribos (arba atitinkamos vertės nacionaline euro
netaikančios valstybės narės valiuta), bet importo metu dėl valiutos kurso svyravimų
šią ribą viršija?
Nustatydami, ar prekybą prekėmis galima deklaruoti pagal importo apmokestinimo schemą,
tiekėjai arba elektroninės sąsajos skaičiavimus visada turi atlikti tiekimo laiku. Kad
nesusidarytų šiame klausime aprašyta situacija, tiekėjui arba elektroninei sąsajai
rekomenduojama prie siuntos pridedamoje sąskaitoje faktūroje nurodyti mokėjimo priėmimo
momentu nustatytą kainą eurais. Šią vertę muitinės pripažins importuojant prekes į ES
(nebent kyla apgaulės arba sukčiavimo įtarimų) ir todėl importuojant bus galima išvengti
galimo dvigubo apmokestinimo PVM.
Jei importo valstybė narė naudoja kitą nei euras valiutą, rekomenduojama, kad valstybė narė
muitų ir apmokestinimo tikslais pripažintų sąskaitoje faktūroje eurais nurodytą sumą, kaip
aprašyta pirmiau.
Pavyzdys
Vykdoma nuotolinė prekyba prekėmis, kurių galutinė paskirties vieta yra Vokietija. Šios
prekės importuojamos į Lenkiją, kur jos deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą. Prie
siuntos pridėtoje sąskaitoje faktūroje sumos nurodytos eurais. Kadangi prekės skirtos
Vokietijai, patariama, kad Lenkijos muitinė muitų ir PVM tikslais pripažintų eurais nurodytą
sąskaitos faktūros sumą. Tačiau jei prekės importuojamos į Lenkiją ir yra skirtos Lenkijos
klientui, prie siuntos pridedamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos galėtų būti išreikštos
Lenkijos zlotais.
Jei prekės deklaruojamos per IOSS, o sąskaitos faktūros suma yra išreikšta užsienio valiuta,
bet perskaičiuojant importavimo metu suma priartėja prie 150 EUR, muitinei
rekomenduojama priimti tinkamą strategiją dėl 150 EUR vidinės vertės stebėsenos. Tokiose
situacijose ji turėtų suteikti klientui (gavėjui) galimybę įrodyti, kad pardavimo metu sumokėta
suma neviršijo 150 EUR ir todėl pagal IOSS PVM buvo sumokėtas tinkamai. Pavyzdžiui,
klientas gali įrodyti sumokėtą sumą ir mokėjimo datą. Todėl PVM neturėtų būti
apskaičiuojamas dar kartą ir taip pat importuojant neturėtų būti reikalaujama mokėti muito
(jei taikoma atitinkamoms prekėms). Daugiau informacijos pateikta muitinės rekomendacijų 3
skyriaus 3.1.3 skirsnyje.
d) Keli užsakymai
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22. Kas yra viena siunta?
Kartu supakuotos ir vienu metu to paties siuntėjo (pvz., tiekėjo, pagrindinio tiekėjo arba
galbūt elektroninės sąsajos, kuri veikia kaip tiekėju laikomas asmuo) tam pačiam gavėjui
(pvz., klientui Europos Sąjungoje) siunčiamos prekės, kurioms taikoma ta pati vežimo sutartis
(pvz., orlaivio važtaraštis), laikomos viena siunta.
Todėl to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamos prekės, kurios buvo užsakytos ir
siunčiamos atskirai, net jei pas paskirties vietos pašto operatorių arba skubių siuntų vežėją
atvyksta tą pačią dieną, bet atskiruose siuntiniuose, turėtų būti laikomos atskiromis siuntomis,
nebent kyla pagrįstas įtarimas, kad siunta buvo išskaidyta tyčia, siekiant išvengti muitų
mokėjimo. Taip pat ir to paties asmens atskirai užsakytos, bet kartu išsiųstos prekės būtų
laikomos viena siunta.
Kai prekės užsakomos per elektroninę sąsają, ji tiekimo laiku paprastai neturi informacijos
apie tai, kaip pagrindinis tiekėjas siunčia prekes: vienoje ar keliose siuntose.
Todėl elektroninė sąsaja turi daryti tam tikras pagrįstas prielaidas, pvz., jei tas pats klientas
tuo pačiu metu iš to paties kliento užsako kelias prekes, elektroninė sąsaja turėtų daryti
prielaidą, kad prekės sudarys vieną siuntą. Jei tas pats klientas tą pačią dieną pateikia kelis
atskirus užsakymus, elektroninė sąsaja taip pat turėtų daryti prielaidą, kad atskiriems
užsakymams priklausančios prekės sudarys atskiras siuntas.
Daugiau informacijos pateikta muitinės rekomendacijose (1.3.2 ir 3.1.4 skirsniuose).
23. Kaip yra dėl IOSS, jei klientas per vieną elektroninę sąsają pateikia vieną užsakymą,
kurio vertė viršija 150 EUR, bet prekes tiekia tą pačią elektroninę sąsają naudojantys
skirtingi tiekėjai?
Pagal PVM direktyvos 14a straipsnio 1 dalį kiekvienas pagrindinis tiekėjas tiekia savo prekes
elektroninei sąsajai, o paskui ši jas tiekia klientui Europos Sąjungoje. Todėl kiekvieno
pagrindinio tiekėjo užsakymo dalis sudaro atskirą prekių tiekimą ir prekės paprastai bus
siunčiamos arba gabenamos atskirose siuntose.
Šiuo atveju kiekvieno pagrindinio tiekėjo tiekiamas prekes galima deklaruoti pagal IOSS, jei
atskiros siuntos vidinė vertė neviršija 150 EUR. Jei atskiroje pagrindinio tiekėjo siuntoje
tiekiamų prekių vertė viršija 150 EUR, naudotis IOSS negalima.
1 pavyzdys. Klientas per elektroninę sąsają užsisako šias skirtingų pagrindinių tiekėjų trijose
atskirose siuntose tiekiamas prekes, kurių bendra užsakymo vertė yra 375 EUR:
a tiekimas:

50 EUR vertės prekės iš 1 pagrindinio tiekėjo;

b tiekimas:

dvi 170 EUR vertės prekės (pirma prekė – 30 EUR ir antra prekė – 140 EUR)
iš 2 pagrindinio tiekėjo;

c tiekimas:

viena 155 EUR vertės prekė iš 3 pagrindinio tiekėjo.

Pagal 14a straipsnio 1 dalį 1 pagrindinio tiekėjo vykdomam a tiekimui sąlygas sudaro
elektroninė sąsaja. Taigi, elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo ir a tiekimą galima
deklaruoti IOSS sistemoje.
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b tiekimo per IOSS deklaruoti negalima, nes jis laikomas vienu tiekimu, siunčiant arba
gabenant prekes vienoje siuntoje, kurios vidinė vertė viršija 150 EUR. 14a straipsnio 1 dalyje
nustatyta tiekėju laikomo asmens taisyklė netaikoma.
c tiekimo per IOSS deklaruoti negalima, nes šios prekės vidinė vertė viršija 150 EUR. 14a
straipsnio 1 dalyje nustatyta tiekėju laikomo asmens taisyklė netaikoma.
PVM už b ir c tiekimą renkamas importuojant į ES. PVM bus mokamas importuojant, taikant
standartinį PVM rinkimo mechanizmą.
2 pavyzdys. Klientas per elektroninę sąsają užsisako šias skirtingų tiekėjų dviejose atskirose
siuntose tiekiamas prekes; bendra užsakymo vertė yra 160 EUR:
a tiekimas:

50 EUR vertės prekės iš 1 pagrindinio tiekėjo;

b tiekimas:

110 EUR vertės prekės iš 2 pagrindinio tiekėjo.

Ir 1 pagrindinio tiekėjo vykdomam a tiekimui, ir 2 pagrindinio tiekėjo vykdomam b tiekimui
sąlygas sudaro elektroninė sąsaja, todėl taikomos 14a straipsnio 1 dalyje nustatytos tiekėju
laikomo asmens taisyklės. Šiame 2 pavyzdyje tiek a tiekimą, tiek b tiekimą galima deklaruoti
IOSS sistemoje.
24. Kas nutinka, jei klientas tam pačiam tiekėjui (per jo internetinę parduotuvę) pateikia
kelis užsakymus, kurių kiekvieno vertė neviršija 150 EUR? Paskui visos užsakytos
prekės supakuojamos ir tiekėjas jas siunčia / gabena kartu vienoje didesnės kaip
150 EUR vertės siuntoje. Ir kas nutinka, jei mažos vertės prekės užsakomos iš to paties
pagrindinio tiekėjo (per IOSS sistemoje užsiregistravusią elektroninę sąsają) ir šios
prekės supakuojamos bei siunčiamos / gabenamos kartu vienoje didesnės kaip
150 EUR vertės siuntoje.
Kiekvienas užsakymas laikomas atskiru tiekimu, neatsižvelgiant į tai, kas jį vykdo: tiekėjas ar
per elektroninę sąsają prekiaujantis pagrindinis tiekėjas. Kadangi mokėjimo priėmimo
momentu kiekvieno atskiro užsakymo / tiekimo vertė neviršija 150 EUR, PVM turėtų
apskaičiuoti IOSS sistemoje užsiregistravęs tiekėjas arba atitinkamai IOSS elektroninė sąsaja.
Jei šie keli užsakymai supakuojami ir siunčiami / gabenami kartu, jie bus laikomi viena
siunta. Jei tiekėjai arba atitinkamai elektroninės sąsajos žino, kad kelių užsakymų prekės bus
siunčiamos arba gabenamos vienoje didesnės kaip 150 EUR vertės siuntoje, jie (jos) turėtų
laikytis atsargaus požiūrio ir nedeklaruoti atitinkamos siuntos IOSS sistemoje. Tiekėjas arba
atitinkamai elektroninė sąsaja turėtų klientui kompensuoti pardavimo momentu apskaičiuotą
PVM ir nurodyti, kad PVM ir muitą reikės sumokėti importuojant į ES. Tiekėjas arba
elektroninė sąsaja turėtų saugoti įrodymus, kad atitinkami užsakymai buvo išsiųsti vienoje
didesnės kaip 150 EUR vertės siuntoje.
Jei tiekėjai arba elektroninės sąsajos (tiekėjais laikomi asmenys) siunčia atitinkamus
užsakymus vienoje didesnės kaip 150 EUR vertės siuntoje ir vis tiek nurodo IOSS kodą, jie
(jos) turėtų žinoti, kad muitinės importo metu ims muitą (jei jis mokėtinas) ir PVM,
apskaičiuotus pagal visą siuntos vertę (įskaitant muitą) ir IOSS kodo nepaisys. Tiekėjas arba
elektroninė sąsaja, remdamasis (-si) mokėjimo ES muitinėje įrodymu, turės kompensuoti
klientui pagal IOSS sumokėtą PVM. Tiekėjas arba elektroninė sąsaja galės patikslinti savo
IOSS PVM deklaraciją (jei ji jau pateikta), atsižvelgdamas (-a) į tai, kad pagal IOSS PVM
mokėti nebereikia. Tiekėjas arba elektroninė sąsaja savo apskaitos dokumentuose taip pat
turėtų saugoti šį kliento atlikto PVM mokėjimo įrodymą. Taip pat žr. atsakymą į 18 klausimą.
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25. Kaip yra dėl IOSS, jei vienas didesnės kaip 150 EUR vertės užsakymas iš vieno tiekėjo
arba pagrindinio tiekėjo išskaidomas į kelias 150 EUR vertės neviršijančias siuntas (ir
šiose siuntose siunčiamas / gabenamas klientui)?
Jei kelios prekės įsigyjamos pagal vieną sandorį (pvz., užsakymą), PVM atžvilgiu šis tiekimas
laikomas vienu tiekimu. Manoma, kad šios prekės bus siunčiamos / gabenamos vienoje
siuntoje.
Kadangi tiekimo laiku sandorio vidinė vertė viršija 150 EUR, tiekėjas arba elektroninė sąsaja
naudotis IOSS negali. Todėl mokėjimo priėmimo metu PVM klientui neturėtų būti
apskaičiuojamas ir ši nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis neturėtų būti
deklaruojama IOSS PVM deklaracijoje, net jei prekės siunčiamos atskirose siuntose. Jei
sąlygas šiai prekybai sudaro elektroninė sąsaja, ši elektroninė sąsaja šiuo atveju nėra tiekėju
laikomas asmuo, nes užsakymo iš vieno pagrindinio tiekėjo / sandorio su vienu pagrindiniu
tiekėju vidinė vertė viršija 150 EUR.
Net jei vienos (dalinės) siuntos vidinė vertė neviršija 150 EUR, PVM turės būti
apskaičiuojamas importo metu, nes tiekimo metu nebuvo galima taikyti IOSS (užsakymo
vidinė vertė viršijo 150 EUR) ir muitinės deklaracijoje IOSS kodo pateikti negalima.
Pažymėtina, kad muitinė gali atlikti patikrinimus, siekdama išsiaiškinti, ar užsakymas arba
siunta buvo dirbtinai išskaidytas (-as), siekiant pasinaudoti atleidimu nuo muitų, ir, jei taip,
taip pat būtų imamas muitas.
26. Pagal tą patį užsakymą / sandorį klientas iš to paties tiekėjo (per jo svetainę) /
pagrindinio tiekėjo (per elektroninę sąsają) įsigyja 25 EUR vertės prekę ir 30 EUR
vertės akcizais apmokestinamą prekę (pvz., butelį vyno). Prekės bus siunčiamos
vienoje siuntoje arba atskirose siuntose. Ar šiam užsakymui / sandoriui galima taikyti
IOSS?
Dviejų vieno užsakymo / sandorio prekių pardavimas yra vienas tiekimas. Kadangi akcizais
neapmokestinamos prekės į IOSS taikymo sritį nepatenka, įsigijimo momentu visas
užsakymas / sandoris nebus apmokestinamas PVM. Tai, kad užsakymo / sandorio vertė
neviršija 150 EUR, nėra svarbu. PVM bus mokamas importuojant, neatsižvelgiant į tai, kaip
siunčiamos prekės: kartu vienoje siuntoje ar atskirose siuntose.
27. Pagal du atskirus užsakymus / sandorius klientas iš to paties tiekėjo (per jo svetainę) /
pagrindinio tiekėjo (per elektroninę sąsają) įsigyja 25 EUR vertės prekę ir 30 EUR
vertės akcizais apmokestinamą prekę (pvz., butelį vyno). Tiekėjas / pagrindinis tiekėjas
nusprendžia siųsti abi prekes vienoje siuntoje. Ar šio scenarijaus atveju galima taikyti
IOSS?
Pirmojo užsakymo / sandorio prekė yra mažos vertės. Todėl IOSS užsiregistravęs tiekėjas
arba elektroninė sąsaja šiai pirmajai nuotolinei prekybai turėtų taikyti PVM. Antrojo
užsakymo / sandorio prekė apmokestinama akcizais, todėl jos IOSS sistemoje deklaruoti
negalima. Taigi, IOSS sistemoje užsiregistravęs tiekėjas arba elektroninė sąsaja antrajai
nuotolinei prekybai PVM taikyti negali.
Tiekėjas / pagrindinis tiekėjas abi atskirai įsigytas prekes nusprendžia siųsti / gabenti toje
pačioje siuntoje. Muitų tikslais ši siunta bus laikoma viena siunta, kuri yra apmokestinama
importo momentu (muitais, jei taikoma – akcizais, ir PVM).
Žinodami (-os), kad ir IOSS taikymo reikalavimus atitinkančios, ir IOSS taikymo reikalavimų
neatitinkančios prekės bus siunčiamos / gabenamos vienoje siuntoje, tiekėjai arba elektroninės
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sąsajos turėtų laikytis atsargaus požiūrio ir nedeklaruoti atitinkamos siuntos IOSS sistemoje.
Tiekėjas arba elektroninė sąsaja, remdamasis (-si) mokėjimo ES muitinei įrodymu, turės
kompensuoti klientui pagal IOSS sumokėtą PVM. Tiekėjas arba elektroninė sąsaja galės
patikslinti savo IOSS PVM deklaraciją (jei ji jau pateikta), atsižvelgdamas (-a) į tai, kad pagal
IOSS PVM mokėti nebereikia. Tiekėjas arba elektroninė sąsaja taip pat turėtų savo apskaitos
dokumentuose saugoti šį kliento atlikto PVM mokėjimo įrodymą. Taip pat žr. atsakymus į 18
ir 24 klausimus.
e) PVM tarifas
28. Kas turėtų tikrinti tiekimo metu taikyto PVM tarifo teisingumą, jei naudojamasi IOSS?
Už apmokestinimą teisingu PVM tarifu, galiojančiu prekių tiekimui į atitinkamą valstybę narę
(pvz., į valstybes nares, į kurias siunčiamos prekės), atsako IOSS sistemoje užsiregistravęs (usi) tiekėjas arba elektroninė sąsaja. Šiuo atžvilgiu elektroninė sąsaja remsis iš pagrindinio
tiekėjo gauta informacija. IOSS PVM deklaracijoje deklaruotų tarifų teisingumą tikrins
vartojimo valstybė narė.
f) Prekių importas ar tiekimas Bendrijos viduje?
29. Kaip nustatyti ir vertinti situacijas, kuriose pagrindinis tiekėjas deklaruoja, kad prekės
bus tiekiamos iš ES, bet užsakymo užbaigimo momentu nutinka taip, kad dalį prekių
reikia importuoti iš trečiosios šalies (elektroninės sąsajos to atsekti negali, nes tokius
susitarimus sudaro pagrindinis tiekėjas)?
Elektroninė sąsaja turėtų gauti iš pagrindinio (-ių) tiekėjo (-ų) informaciją, kurios reikia norint
nustatyti, ar ji yra tiekėju laikomas asmuo, t. y.:
 kur yra prekės tiekimo laiku;
 koks yra tiekėjo tipas (įsisteigęs / neįsisteigęs Europos Sąjungoje).
Dėl prekių vietos, be pagrindinio (-ių) tiekėjo (-ų) deklaracijos, elektroninė sąsaja gali imtis
papildomų kontrolės priemonių, pvz., prašyti nurodyti pristatymo / siuntimo trukmę (pvz.,
pagrindinis tiekėjas deklaruoja, kad prekės yra Europos Sąjungoje, bet pristatymo trukmė
sistemingai viršija įprastinę vidutinę pristatymo šalies viduje arba Bendrijos viduje trukmę).
Pavyzdžiui, sąlygas siųsti / gabenti prekes sudaranti elektroninė sąsaja žino, iš kur bus
siunčiamos prekės, ir todėl gali nustatyti / patvirtinti prekių vietą tiekimo laiku. Kita vertus,
jei elektroninė sąsaja iš vežėjo gauna tik sekimo numerį (ši informacija paprastai pateikiama
po tiekimo laiko), keisti apmokestinimo PVM tvarką gali būti per vėlu. Šiuo paskutiniu atveju
iš platformos galima tikėtis, kad ji atliks periodinius sutikrinimus atsitiktine tvarka ir,
nustačiusi, kad pardavėjai sistemingai pateikia klaidingą informaciją, imsis atitinkamų
veiksmų (informuos / užblokuos pardavėją).
30. Esu Sąjungos OSS ir IOSS užsiregistravusi elektroninė sąsaja. Europos Sąjungoje
įsisteigusioms ir neįsisteigusioms įmonėms sudarau sąlygas šiam prekių tiekimui:
i) Europos Sąjungoje įsisteigusiai įmonei – Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai. ES
įmonė deklaruoja, kad prekės iš Belgijos siunčiamos klientui Vokietijoje. Po tiekimo
ES tiekėjas elektroninei sąsajai praneša, kad atitinkamos prekės į Vokietiją iš tikrųjų
buvo išsiųstos iš Šveicarijos.
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Remiantis tiekimo laiku elektroninės sąsajos turima informacija, ji dėl šios Bendrijos
vidaus nuotolinės prekybos netampa tiekėju laikomu asmeniu ir jai neteks prievolė
sumokėti PVM už nuotolinę prekybą importuojamomis prekėmis (PVM įgyvendinimo
reglamento 5c straipsnis). Kai prekės iš Šveicarijos atvyks prie ES sienos, PVM bus
mokamas importuojant, nes elektroninė sąsaja nežinojo, kad šis sandoris atitinka
nuotolinės prekybos importuojamomis prekėmis sąlygas;
ii) Europos Sąjungoje neįsisteigusiai įmonei – nuotolinei prekybai importuojamomis
prekėmis. Ne ES įmonė deklaruoja, kad prekės iš Kinijos siunčiamos klientui
Prancūzijoje. Po tiekimo ne ES tiekėjas elektroninei sąsajai praneša, kad atitinkamų
prekių prekyba iš tikrųjų buvo Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis, kurios
buvo siųstos iš Ispanijos į Prancūziją.
Kadangi elektroninė sąsaja ne ES įmonei sudaro sąlygas tiekti prekes, ši elektroninė sąsaja
tampa tiekėju laikomu asmeniu pagal bet kurį iš šių scenarijų: kai vykdoma nuotolinė
prekyba importuojamomis prekėmis arba Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis.
Apskaičiuotas Prancūzijos PVM tebėra teisingas, nes abiejų sandorių tiekimo vieta yra
Prancūzija.
Remiantis tiekimo laiku elektroninės sąsajos turėta informacija, sandoris buvo laikomas
nuotoline prekyba importuojamomis prekėmis, kurią reikia deklaruoti IOSS PVM
deklaracijoje. Patartina, kad elektroninė sąsaja savo IOSS PVM mokėtojo kodą Europos
Sąjungoje neįsisteigusiai įmonei (pagrindiniam tiekėjui) perduotų tik jei turi siuntimo /
gabenimo patvirtinimą, iš kurio matyti, kad prekės atvyksta iš trečiosios šalies. Kadangi
šiame pavyzdyje prekės atvyks iš Ispanijos (Europos Sąjungos), IOSS kodas ne ES įmonei
neturėtų būti pateikiamas.
Elektroninė sąsaja turėtų atitinkamai patikslinti savo apskaitos dokumentus ir deklaruoti šį
sandorį Sąjungos OSS PVM deklaracijoje (tiesiogiai arba patikslindama). Jei IOSS PVM
deklaracija jau pateikta, ją taip pat reikės patikslinti;
iii) Europos Sąjungoje neįsisteigusiai įmonei – Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai
prekėmis. Ne ES įmonės deklaruoja, kad prekės iš Danijos siunčiamos klientui
Švedijoje. Po tiekimo ne ES tiekėjas elektroninei sąsajai praneša, kad atitinkamų
prekių prekyba iš tikrųjų buvo nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis, kurios
buvo siųstos iš Kanarų salų į Švediją.
Kadangi elektroninė sąsaja ne ES įmonei sudaro sąlygas tiekti prekes, ši elektroninė sąsaja
tampa tiekėju laikomu asmeniu pagal bet kurį iš šių scenarijų: vykdant Bendrijos vidaus
prekybą prekėmis arba nuotolinę prekybą importuojamomis prekėmis.
Jei ne ES įmonė apie išsiuntimo vietos pasikeitimą elektroninei sąsajai pranešė tik po
išleidimo į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje, importuojant IOSS PVM mokėtojo kodas
nebuvo naudojamas. Todėl importuojant prekes į ES buvo surinktas PVM.
Elektroninė sąsaja turėtų atitinkamai patikslinti savo apskaitos dokumentus ir Sąjungos
OSS PVM deklaraciją, jei ji jau pateikta. Elektroninei sąsajai netenka prievolė sumokėti
PVM už nuotolinę prekybą importuojamomis prekėmis (PVM įgyvendinimo reglamento
5c straipsnis) ir ji klientui turės kompensuoti Švedijos PVM.
Jei ne ES įmonė apie išsiuntimo vietos pasikeitimą elektroninei sąsajai pranešė prieš
išleidimą į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje, atliekant muitinio įforminimo formalumus
galbūt dar bus galima naudoti IOSS PVM mokėtojo kodą.
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Elektroninė sąsaja turėtų atitinkamai patikslinti savo apskaitos dokumentus ir deklaruoti šį
sandorį IOSS PVM deklaracijoje, o ne Sąjungos OSS PVM deklaracijoje. Apskaičiuotas
Švedijos PVM tebėra teisingas, nes abiejų sandorių tiekimo vieta yra Švedija.
g) IOSS PVM mokėtojo kodas
31. Kaip išvengti piktnaudžiavimo IOSS PVM mokėtojo kodu?
Jei naudojamasi elektronine sąsaja, ši elektroninė sąsaja turi susitarti dėl griežtų taisyklių,
kaip jos pagrindiniai tiekėjai gali naudoti jos IOSS PVM mokėtojo kodą, ir nustatyti sankcijas
šių taisyklių nesilaikantiems pagrindiniams tiekėjams (pvz., pašalinti juos iš platformos).
Elektroninė sąsaja tokiomis pat griežtomis sutartinėmis sąlygomis taip pat gali susiderėti dėl
jos pagrindinių tiekėjų siunčiamų arba gabenamų prekių transporto / logistikos paketų, kad
galėtų palaikyti ryšį su vežėju (-ais) ir perduoti IOSS PVM mokėtojo kodą tiesiai jam (jiems).
ES rengiasi vidutinės trukmės laikotarpiu nustatyti tiesioginius elektroninių sąsajų / tiekėjų ir
muitinės informacijos mainus. Juos nustačius, elektroninėms sąsajoms nereikėtų kliautis
pagrindinių tiekėjų rūpestingumu.
32. Ar elektroninė sąsaja gali dalyvauti perduodant duomenis muitinei, t. y. siųsti
elektroninius duomenis apie siuntas tiesiai muitinei?
Jei elektroninė sąsaja muitinės deklaraciją teikia pati, IOSS PVM mokėtojo kodą galima
pateikti tiesiai importo ES valstybės narės muitinei. Jei elektroninė sąsaja muitinės
deklaracijos neteikia, perduoti IOSS PVM mokėtojo kodo importo ES valstybės narės
muitinei ji negali. Vis dėlto Europos Komisija rengiasi vidutinės trukmės laikotarpiu nustatyti
tiesioginius elektroninių sąsajų / tiekėjų ir muitinės informacijos mainus.
33. Kaip praktiškai bus patvirtinamas IOSS PVM mokėtojo kodo galiojimas? Kaip tai bus
tikrinama ir kam tenka ši atsakomybė?
Muitinės deklaracijoje nurodyto IOSS PVM mokėtojo kodo galiojimą muitinė tikrina
elektroniniu būdu IOSS PVM mokėtojų kodų registre / duomenų bazėje. Į šią duomenų bazę
bus įtraukti visi visų valstybių narių suteikti IOSS PVM mokėtojų kodai, įskaitant jų
galiojimo pradžios ir pabaigos datas. Ši duomenų bazė nebus viešai prieinama.
Jei pagrindiniai tiekėjai vykdo prekybą per elektroninę sąsają, kuri laikoma tiekėju, tą patį
elektroninės sąsajos IOSS PVM mokėtojo kodą būtina naudoti visai per šią elektroninę sąsają
vykdomai prekybai, neatsižvelgiant į tai, kas yra pagrindinis tiekėjas. Tačiau jei pagrindinis
tiekėjas vykdo nuotolinę prekybą importuojamomis prekėmis per kelias elektronines sąsajas,
jis turi saugoti aiškius šios prekybos įrodymus ir nurodyti muitinės deklaracijoje teisingą
kiekvienos elektroninės sąsajos, per kurią vykdyta prekyba, IOSS PVM mokėtojo kodą.
Atsakomybę tikrinti, ar už gabenimą atsakingi pagrindiniai tiekėjai tinkamai naudoja IOSS
PVM mokėtojo kodą, pirmiausia tenka elektroninei sąsajai, kuriai šis kodas buvo suteiktas.
Sutartyje, susitarime arba bendrosiose sąlygose, kurių turi laikytis pagrindiniai tiekėjai, turėtų
būti aiškiai aprašytos su IOSS kodu susijusios pagrindinių tiekėjų prievolės.
Valstybės narės IOSS kodo naudojimą galės patikrinti sutikrindamos mėnesinėse IOSS PVM
deklaracijose deklaruotas sumas su mėnesiniu pagal muitinei pateiktas muitinės deklaracijas
sudarytu sąrašu, kuriame nurodyta bendra pagal kiekvieną IOSS PVM mokėtojo kodą
deklaruoto importo vertė.
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34. Ką turėtų tikrinti deklarantai: vien tai, ar importo deklaracijoje nurodytas IOSS PVM
mokėtojo kodas, ar taip pat šio kodo galiojimą?
Deklarantai gali tik patikrinti, ar nurodytas IOSS PVM mokėtojo kodas. Galiojimo jie
patikrinti negali, nes patys neturi prieigos prie IOSS PVM mokėtojų kodų duomenų bazės.
Prieigą prie šios duomenų bazės, kurioje elektroniniu būdu galima patikrinti šiuos importo
deklaracijoje nurodytus kodus, per savo nacionalinę sistemą turi tik valstybės narės.
35. Kieno vardu deklarantas importuodamas naudojasi atleidimu nuo PVM, jei
naudojamasi IOSS? Kas nutinka, jei importo deklaracijoje nurodytas IOSS PVM
mokėtojo kodas negalioja arba šis kodas importo deklaracijoje apskritai nenurodytas?
Paprastai deklarantas atleidimu nuo PVM naudojasi pagal IOSS. Jei deklarantas yra
netiesioginis atstovas, atleidimu nuo PVM pagal IOSS jis naudosis importuotojo / gavėjo,
kuris įsigijo prekes iš IOSS PVM mokėtojo kodą turinčio tiekėjo arba elektroninės sąsajos,
vardu. Tačiau klientas gali nuspręsti importuoti prekes tiesiogiai, t. y. ne per atstovą
muitinėje. Daugiau informacijos apie deklarantą pateikta muitinės rekomendacijų 2.2.2
skirsnyje. Tiekėjas arba elektroninė sąsaja turės perduoti šį kodą deklarantui arba savo
atstovui muitinėje.
Jei muitinės deklaracijoje nurodytas IOSS PVM mokėtojo kodas negalioja arba šis kodas
apskritai nenurodytas, naudotis importo apmokestinimo schema negalima ir atleidimas nuo
PVM importuojant nebus taikoma. Todėl importo metu muitinė ims PVM.
Atsakomybė už galiojančio IOSS PVM mokėtojo kodo pateikimą tenka tiekėjui arba
elektroninei sąsajai. Muitinės deklaracijos, kurioje nurodytas negaliojantis IOSS PVM
mokėtojo kodas, priimti negalima, todėl ją reikės pakeisti, siekiant pasinaudoti specialiomis
procedūromis (žr. 4.3 skirsnį) arba standartinį PVM rinkimo mechanizmą. Vis dėlto, jei iš
pradžių perduodant IOSS PVM mokėtojo kodą įvyko klaida, deklarantas, turėdamas teisingą
IOSS PVM mokėtojo kodą, dar gali pakeisti muitinės deklaraciją.
36. Esu IOSS sistemoje užsiregistravęs tiekėjas. 2021 m. liepos 20 d. vykdau nuotolinę
prekybą prekėmis iš Kinijos, parduodamas jas klientui Belgijoje (pirmasis IOSS PVM
kodas). 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakeičiu savo registravimosi valstybę narę ir gaunu
naują IOSS PVM mokėtojo kodą (antrąjį IOSS PVM kodą). Kas nutinka su 2021 m.
liepos 20 d. parduotomis prekėmis, kurios buvo siunčiamos / gabenamos 2021 m.
liepos 21 d., o į Belgiją importuojamos 2021 m. rugsėjo 15 d.?
Visada reikėtų naudoti sandorio momentu galiojantį IOSS PVM mokėtojo kodą (t. y. pirmąjį
IOSS PVM mokėtojo kodą). Atkreipkite dėmesį į tai, kad, pasikeitus jūsų registravimosi
valstybei narei, iš pradžių suteiktas IOSS PVM mokėtojo kodas lieka galioti iki dviejų
mėnesių. Per šį daugiausiai dviejų mėnesių laikotarpį prekes galima teisėtai parduoti pagal
IOSS (pirmąjį IOSS PVM kodą), išleidžiant jas į laisvą apyvartą Europos Sąjungoje.
2021 m. rugpjūčio 15 d. teikiamoje muitinės deklaracijoje turėtų būti nurodomas pirmasis
IOSS PVM kodas, nes jis buvo teisingas sandorio datą (2021 m. liepos 20 d.). Pirmasis IOSS
PVM kodas dar galios du mėnesius nuo išsiregistravimo buvusioje registravimosi valstybėje
narėje. Todėl importuojant prekės nebus apmokestinamos PVM.
h) Tarpininkas
37. Ar IOSS sistemoje taikomi kokie nors bendrieji ES kriterijai tarpininkams?
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ES teisės aktuose nėra nustatyta tarpininkui taikomų bendrųjų kriterijų arba taisyklių. Vis
dėlto tarpininko sąvoka panaši į fiskalinio agento sąvoką, kurią kai kurios valstybės narės yra
įgyvendinusios savo nacionalinės teisės aktuose. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti abi
sąvokas vienodai.
38. Ar importo apmokestinimo schema besinaudojančiam apmokestinamajam asmeniui
pakeitus tarpininką visada bus suteikiamas naujas IOSS PVM mokėtojo kodas,
neatsižvelgiant į tai, kad abu tarpininkai galbūt įsisteigę toje pačioje valstybėje
narėje?
Taip, kai pasikeičia tarpininkas, atitinkamam apmokestinamajam asmeniui automatiškai
suteikiamas naujas IOSS PVM mokėtojo kodas. Pažymėtina, kad, prašydamas užregistruoti
per naują tarpininką, apmokestinamasis asmuo registravimosi valstybei narei turi nurodyti
ankstesnius IOSS PVM mokėtojų kodus.
Naujas IOSS PVM mokėtojo kodas taip pat suteikiamas, jei tarpininkas išlieka tas pats, bet
pasikeičia registravimosi valstybė narė.
4.3

SPECIALIOS IMPORTO PVM DEKLARAVIMO IR MOKĖJIMO PROCEDŪROS
4.3.1

Susijusios nuostatos

Susijusios nuostatos išdėstytos PVM direktyvoje ir PVM įgyvendinimo reglamente.
PVM įgyvendinimo reglamentas

PVM direktyva




369y–369zc straipsniai
4.3.2

63d straipsnis

Kodėl buvo įtrauktos specialios procedūros?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visos į ES importuojamos komercinės prekės bus apmokestinamos
PVM. Specialios procedūros buvo nustatytos kaip alternatyvus importo PVM rinkimo
supaprastinimas tais atvejais, kai nesinaudojama nei importo apmokestinimo schema (IOSS),
nei standartiniu PVM rinkimo importuojant mechanizmu. Panašiai kaip dėl importo
apmokestinimo schemos pažymėtina, kad naudotis specialiomis procedūromis neprivaloma.
4.3.3

Kokie sandoriai patenka į specialių procedūrų taikymo sritį?

Į specialių procedūrų taikymo sritį patenka toliau nurodytų mažos vertės prekių importas,
kuriam netaikoma nei 4.2 skirsnyje aprašyta importo apmokestinimo schema, nei standartinis
PVM rinkimo mechanizmas:
 klientams Europos Sąjungoje tiekiamos prekės – klientų tipai apibrėžti PVM direktyvos 14
straipsnio 4 dalyje (daugiau informacijos pateikta 3.2.5 skirsnyje) – ir
 prekės, siunčiamos klientams Europos Sąjungoje 150 EUR vidinės vertės neviršijančiose
siuntose, ir
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 prekės, kurioms netaikomi ES suderinti akcizai (pagal PVM direktyvos 2 straipsnio 3 dalį
jie paprastai taikomi alkoholio arba tabako gaminiams),38 ir
 prekės, kurios yra išleidžiamos į laisvą apyvartą toje valstybėje narėje, kurioje baigiasi jų
siuntimas arba gabenimas.
4.3.4

Kas gali naudotis specialiomis procedūromis?

Ši supaprastinimo priemonė pirmiausia skirta pašto operatoriams, skubių siuntų vežėjams
arba kitiems atstovams muitinėje Europos Sąjungoje, kurie, kaip tiesioginiai arba
netiesioginiai atstovai muitinėse, paprastai deklaruoja mažos vertės prekes importui.
PVM direktyvoje nėra nustatyta leidimo naudotis specialiomis procedūromis išdavimo ūkio
subjektams sąlygų. Tačiau muitų teisės aktuose nustatytas leidimo atidėti muito mokėjimą
sąlygas valstybės narės taip pat gali taikyti specialioms procedūroms.
4.3.5

Kaip tai vyksta?

Kai prekės užsakomos iš ne Europos Sąjungos, PVM paprastai turi būti mokamas Europos
Sąjungoje ir jį turi mokėti prekes užsisakantis ir importuojantis klientas. Pagal specialias
procedūras klientas PVM moka deklarantui / prekes muitinei pateikiančiam asmeniui. Šis
deklarantas / asmuo dažniausiai yra pašto operatorius, skubių siuntų vežėjas arba atstovas
muitinėje. Šiomis specialiomis procedūromis galima naudotis tik jei mažos vertės prekės
išleidžiamos į laisvą apyvartą toje valstybėje narėje, kurioje bus pristatomos klientui /
importuotojui.
Šio proceso eiga nurodyta toliau 7 paveiksle.

38

Vis dėlto kvepalai ir tualetinis vanduo į specialių procedūrų taikymo sritį patenka, nors jiems ir netaikoma su
nedidelės vertės siuntomis susijusi muitų išimtis (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio
Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 24 straipsnis).
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7 paveikslas. Specialių procedūrų santrauka

Klientas užsisako
prekes iš ES
nepriklausančios
šalies.

Deklarantas
importuodamas
deklaruoja prekes
importuotojo
vardu.

Klientas
deklarantui
sumoka PVM ir
prekės
pristatomos.

Deklarantas iki
kito mėnesio
šešioliktos dienos
sumoka surinktą
PVM.

Pagal specialias procedūras nustatyti šie palengvinimai:
 ES valstybės narės gali nustatyti, kad visoms pagal specialias procedūras deklaruojamoms
prekėms taikomas standartinis PVM tarifas. Tai palengvina deklaravimo procesą
deklarantams, kuriems gali būti sudėtinga nustatyti tinkamą labai įvairioms mažos vertės
siuntose esančioms prekėmis taikomą PVM tarifą. Vis dėlto klientas gali atsisakyti
automatinio standartinio tarifo taikymo ir gali pasirinkti lengvatinį tarifą. Šioje situacijoje
deklarantas (prekes muitinei pateikiantis asmuo) šiam prekių importui specialių procedūrų
taikyti nebegali. Jis rinks PVM iš kliento taikydamas standartinį PVM rinkimo
mechanizmą ir turės iš dalies pakeisti pirminę muitinės deklaraciją dėl mokėjimo tvarkos
tipo (pakeisti specialias procedūras standartiniu PVM rinkimo mechanizmu);
 prekes muitinei pateikiantis asmuo perduos mokesčių administratoriui / muitinei tik per
kalendorinį mėnesį iš kliento faktiškai surinktą PVM. Taikant šią priemonę, deklarantui /
atstovui muitinėje nereikia mokėti PVM už nepristatytas arba kliento / importuotojo
nepriimtas prekes. Pažymėtina, kad importo PVM nelaikomas skolos muitinei dalimi, todėl
prekes muitinei pateikiančio asmens prievolė sumokėti šį PVM atsiranda tik pagal PVM
direktyvą, bet ne pagal muitų teisės aktus. Deklarantas / atstovas muitinėje turėtų saugoti iš
kliento / importuotojo gautą nepristatymo / nepriėmimo įrodymą (pvz., išvežimo įrodymą),
kad galėtų pagrįsti atsisakymą mokėti už šias siuntas mokėtiną PVM. Vadovaujantis muitų
taisyklėmis, prekės turi būti eksportuojamos, siekiant grąžinti jas pirminio tiekėjo adresu
arba kitu šio tiekėjo nurodytu adresu, o išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija turi
būti pripažinta negaliojančia;
 deklarantas / prekes muitinei pateikiantis asmuo atliks kompetentingoms institucijoms
vieną mėnesinį viso iš klientų surinkto PVM mokėjimą (PVM direktyvos 369zb straipsnio
2 dalis). Kadangi pagal specialias procedūras ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis
mėnuo, mėnesinis mokėjimas atidedamas iki mėnesio, einančio po mėnesio, kuriuo buvo
surinktas PVM, šešioliktos dienos;
 PVM direktyvos 369zb straipsnio 1 dalyje nurodyta mėnesinė deklaracija yra vieno
mėnesinio mokėjimo pagrindas, bet ne muitinės deklaracija. Ši deklaracija pateikiama
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elektroniniu būdu ir iš jos matyti PVM sumos, kurias per susijusį kalendorinį mėnesį iš
atskirų klientų faktiškai surinko specialiomis procedūromis besinaudojantis asmuo.
Valstybės narės gali priimti bet kokį dokumentą su informacija, kurios reikia norint susieti
bendrą mokėjimą su surinktu per praėjusį kalendorinį mėnesį vykusio importo PVM;
 pavyzdžiui, prekės importuojamos 2021 m. rugpjūčio 31 d. Belgijoje per Belgijos pašto
operatorių. Standartinį PVM tarifą atitinkančią PVM sumą klientas Belgijos pašto
operatoriui sumoka 2021 m. rugsėjo 2 d. Belgijos pašto operatorius šį PVM turi sumokėti
iki 2021 m. spalio 16 d. kartu su visu kitu pagal specialias procedūras per 2021 m. rugsėjo
mėn. surinktu PVM. Pažymėtina, kad praktiškai importo mėnuo dažnai sutampa su PVM
surinkimo mėnesiu, nes paprastai deklarantas pasirūpina tuo, kad PVM suma jam būtų
sumokėta prieš pristatant prekes;
 specialios procedūros nekeičia esamų muitinio įforminimo principų. Dėl to, kad
naudojamasi specialiomis procedūromis, valstybės narės nėra įpareigotos reikalauti iš
prekes muitinei pateikiančio asmens pateikti įrodymų, kad klientas jį yra įgaliojęs.
4.3.6

Ką turi daryti specialiomis procedūromis besinaudojantys ūkio subjektai?

Specialiomis procedūromis besinaudojantys ūkio subjektai turi užtikrinti, kad jų renkamas
PVM būtų teisingas, remiantis komercine sąskaita faktūra / prie importuojamų prekių
pridėtais dokumentais. Iš esmės jie turi užtikrinti, kad būtų deklaruota teisinga vidinė vertė,
pritaikyti tinkamą PVM tarifą ir paprastai nepristatyti prekių, kol iš kliento Europos Sąjungoje
negavo PVM mokėjimo.
Ūkio subjektai taip pat turi saugoti sandorių, kuriems taikytos specialios procedūros,
apskaitos dokumentus. Remdamiesi šiais apskaitos dokumentais jie, be kita ko, gali pagrįsti
PVM už kliento atsisakytus siuntinius nemokėjimą. Apskaitos dokumentų saugojimo
laikotarpį nustato valstybės narės. Šiuo apskaitos dokumentų saugojimo reikalavimu
deklarantui nenustatoma naujų prievolių, kurios papildytų esamas jam taikomas muitų teisės
aktuose nustatytas apskaitos dokumentų saugojimo prievoles.
4.3.7

Praktinis pavyzdys

Portugalijos pilietis Brazilijos leidėjo internetinėje parduotuvėje internetu nusiperka dvi
knygas, kurių bendra vertė yra 40 EUR. Į šią kainą PVM neįskaičiuotas.
Brazilijos leidėjas supakuoja knygas į voką. Šią siuntą Brazilijos paštas iš Brazilijos leidėjo
sandėlio paima kartu su kitomis panašiomis siuntomis. Brazilijos paštas, remdamasis
Brazilijos leidėjo pateikta informacija, be kita ko, apie Portugalijos kliento tapatybę ir
adresą, išsiunčia Portugalijos paštui ITMATT pranešimą ir prekių aprašymą (įskaitant jų
vertę ir susijusį prekės kodą). Siunta gabenama oro transportu pašto maišelyje ir atvyksta į
Lisaboną, kur pašto maišelis perduodamas Portugalijos paštui.
Apmokestinimo tvarka
 Importo PVM turi būti mokamas Portugalijoje. Pagal specialias procedūras Portugalija gali
leisti sistemingai taikyti standartinį PVM tarifą (23 proc.). Jei ji šios galimybės taikyti
neleidžia, knygoms bus taikomas lengvatinis Portugalijos PVM tarifas (6 proc.).
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 Prekes muitinei pateikiantis asmuo (pvz., Portugalijos paštas) Portugalijos muitinei
pateikia muitinės importo deklaraciją, kurioje pateikiamas daug mažesnis duomenų
rinkinys39. PVM suma, kurią klientas turi sumokėti prekes pateikiančiam asmeniui, sudaro
9,20 EUR arba 2,40 EUR, atsižvelgiant į tai, ar Portugalija yra nustačiusi standartinio
PVM tarifo taikymą.
 Kai Portugalijos paštas pristato prekes, klientas gali siuntinį priimti arba jo atsisakyti:
 jei klientas siuntinį priima, jis sumoka Portugalijos paštui PVM, tikriausiai prieš
pristatant siuntinį arba jo pristatymo metu. Portugalijos paštas deklaruoja ir sumoka šį
PVM Portugalijos muitinei kartu su surinktu viso su atitinkamu kalendoriniu mėnesiu
susijusio importo pagal specialias procedūras PVM iki mėnesio, einančio po mėnesio,
kuriuo buvo surinktas PVM, šešioliktos dienos;
 jei klientas siuntinio atsisako (nes, pvz., atsiųstos ne tos knygos, arba jis nesitikėjo, kad
turės mokėti papildomai) ir PVM Portugalijos paštui nesumoka, PVM nerenkamas.
Todėl už šią operaciją Portugalijos paštas PVM mokėti neturi. Portugalijos paštas turės
saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamas PVM už atsisakytus siuntinius
nemokėjimas. Vadovaujantis muitų taisyklėmis, prekės turi būti eksportuojamos,
siekiant grąžinti jas pirminio tiekėjo adresu arba kitu šio tiekėjo nurodytu adresu, o
išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija turi būti pripažinta negaliojančia.
Grąžinti už prekes sumokėtą sumą (40 EUR) klientas iš tiekėjo gali reikalauti pagal
įprastines komercines procedūras.

39

Žr. muitinės rekomendacijų 3.2 skirsnį.
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5

14A STRAIPSNIO DĖL TIEKĖJU LAIKOMO ASMENS TAIKYMO
SCENARIJAI

Toliau pateikiame tam tikrus 14a straipsnyje išdėstytų tiekėju laikomo asmens nuostatų
taikymo scenarijus. Šiuose scenarijuose schemiškai nurodyti su PVM susiję padariniai ir, jei
taikoma, su muitais susiję padariniai elektroninėms sąsajoms, kurios pagal 14a straipsnį
tampa tiekėjais laikomais asmenimis.

5.1 TIEKĖJU LAIKOMAS ASMUO, SUDARANTIS SĄLYGAS TIEKTI PREKES EUROPOS
SĄJUNGOJE
1a, 1b, 1c, 2a, 2b ir 2c scenarijuose nurodytos prekės yra ES prekės arba Europos Sąjungoje į
laisvą apyvartą jau išleistos prekės. Taikant 14a straipsnio 2 dalį gali būti taip, kad anksčiau
prekes iš trečiosios šalies buvo importavęs pagrindinis tiekėjas (pagal atskirą sandorį).
Jei pagrindinis tiekėjas importavo prekes, o paskui šios prekės tiekiamos klientams Europos
Sąjungoje, šis pastarasis tiekimas klientui neatitinka sąlygų, pagal kurias jį būtų galima laikyti
nuotoline prekyba importuojamomis prekėmis pagal 14a straipsnio 1 dalį.
1a scenarijus. Prekių tiekimas šalies viduje pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės, elektroninė
sąsaja ir klientai yra toje pačioje valstybėje narėje)
 Klientas VN1 per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi VN1.
 Pagrindinis tiekėjas VN1 laikomas prekes siunčia / gabena klientui VN1 (prekių tiekimas šalies

viduje).

VN1
VN1 įsisteigusi
elektroninė sąsaja

Prekių tiekimas

Klientas
VN1

Prekių srautas

ES neįsisteigusio
pagrindinio
tiekėjo VN1
laikomos prekės
Prekių tiekimas

Europos Sąjungoje
PVM tikslais
neįsisteigęs pagrindinis
tiekėjas
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Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (369b straipsnio
b punktas).  Elektroninė sąsaja užsiregistruoja Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje VN1, kurioje ji yra įsisteigusi, ir naudoja VN1 jau turimą PVM
mokėtojo kodą (369d straipsnis).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1 (31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas);
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN1 (32 straipsnio 1 dalis). PVM mokėtinas VN1
(VN1 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. Apmokestinimas PVM: B2B tiekimo ir B2C tiekimo – kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą
(66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas – sumokėti PVM per OSS VN1 mokesčių institucijoms turi elektroninė sąsaja.
6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja pateikia OSS PVM deklaraciją VN1 mokesčių institucijoms
(369g straipsnio 1 dalies b punktas).
Pastaba. Tai vien šalies vidaus sandoris. Jei elektroninė sąsaja nesinaudoja Sąjungoje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims skirta schema, šį B2C tiekimą ji turi deklaruoti VN1
teikiamoje savo šalies vidaus PVM deklaracijoje (250 straipsnis).

87/103

1b scenarijus. Prekių tiekimas šalies viduje pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės ir klientas yra
VN1, o elektroninė sąsaja – VN2)
 Klientas VN1 per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi VN2.
 Pagrindinis tiekėjas VN1 laikomas prekes siunčia / gabena klientui VN1 (prekių tiekimas šalies
viduje).

VN2
VN2 įsisteigusi
elektroninė sąsaja

Prekių tiekimas

1 valstybė narė

ES neįsisteigusio
tiekėjo
VN1 laikomos
prekės

Klientas
VN1

Prekių srautas

Prekių tiekimas

Europos Sąjungoje
PVM tikslais neįsisteigęs
pagrindinis tiekėjas

Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (369b straipsnio
b punktas).  Elektroninė sąsaja užsiregistruoja Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje VN2, kurioje ji yra įsisteigusi, ir naudoja VN2 jau turimą PVM
mokėtojo kodą (369d straipsnis).  Elektroninei sąsajai nereikia registruotis PVM mokėtoja VN1.
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1 (31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas);
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN1 (32 straipsnio 1 dalis). PVM mokėtinas VN1
(VN1 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. Apmokestinimas PVM: B2B tiekimo ir B2C tiekimo – kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą
(66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas – elektroninė sąsaja turi sumokėti PVM per OSS VN2 mokesčių institucijoms, o
jos šį PVM perduoda VN1 mokesčių institucijoms.
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6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja teikia OSS PVM deklaraciją VN2 mokesčių institucijoms.

 Ji deklaruoja PVM sumą ir VN1 PVM tarifą (369g straipsnio 2 dalies b punktas).
1c scenarijus. Prekių tiekimas šalies viduje pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės ir klientas yra
VN1, o elektroninė sąsaja – trečiojoje šalyje)
 Klientas VN1 per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi trečiojoje šalyje.
 Pagrindinis tiekėjas VN1 laikomas prekes siunčia / gabena klientui VN1 (prekių tiekimas šalies
viduje).
Trečioji šalis
Europos Sąjungoje
PVM tikslais
neįsisteigęs
pagrindinis tiekėjas

Prekių tiekimas

Trečiojoje šalyje
įsisteigusi elektroninė
sąsaja
Prekių tiekimas

VN1

Prekių srautas

Klientas
VN1

Europos Sąjungoje
neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo
VN1 laikomos prekės

Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
yra neįsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungos OSS (369b straipsnio b punktas).  VN1gali būti bet kuri valstybė narė, iš
kurios tiekiamos prekės (369a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa).  Elektroninė sąsaja
užsiregistruoja VN1.40
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1(31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas);
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN1 (32 straipsnio 1 dalis). PVM mokėtinas VN1
(VN1 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. Apmokestinimas PVM: B2B tiekimo ir B2C tiekimo  kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą
(66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas – sumokėti PVM per OSS VN1 mokesčių institucijoms turi elektroninė sąsaja.
6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja teikia OSS PVM deklaraciją VN1 mokesčių institucijoms
(369g straipsnio 1 dalies b punktas).

40

Daugiau informacijos apie registravimosi procesą pateikta OSS vadove.
89/103

2a scenarijus. Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės
ir elektroninė sąsaja yra VN1, o prekės siunčiamos klientui VN2)
 Klientas VN2 per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi VN1.
 Pagrindinis tiekėjas VN1 laikomas prekes siunčia / gabena klientui VN2 (Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba prekėmis).
VN1

VN2
VN1 įsisteigusi
elektroninė sąsaja

Europos Sąjungoje
neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo
VN1 laikomos prekės

Prekių srautas

Prekių tiekimas

Klientas
VN2

Prekių tiekimas

Europos Sąjungoje
PVM tikslais neįsisteigęs
pagrindinis tiekėjas

Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (369b straipsnio
b punktas).  Elektroninė sąsaja užsiregistruoja Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje VN1, kurioje yra įsisteigusi, ir naudoja VN1 jau turimą PVM
mokėtojo kodą (369d straipsnis).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN2.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1 (31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas);
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN2 (33 straipsnio a punktas).  PVM mokėtinas
VN2 (VN2 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. Apmokestinimas PVM: B2B tiekimo ir B2C tiekimo  kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą
(66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas – elektroninė sąsaja turi sumokėti PVM per OSS VN1 mokesčių institucijoms, o
jos šį PVM perduoda VN2 mokesčių institucijoms.
6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja teikia OSS PVM deklaraciją VN1 mokesčių institucijoms.
 PVM suma ir VN2 PVM tarifas (369g straipsnio 1 dalies a punktas).
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2b scenarijus. Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės
VN1, elektroninė sąsaja ir klientas VN2)
 Klientas VN2 narėje per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi VN2.
 Pagrindinis tiekėjas VN1 laikomas prekes siunčia / gabena klientui VN2 (Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba prekėmis).
VN1

VN2
VN2 įsisteigusi
elektroninė sąsaja

Klientas
VN2

Prekių srautas
Europos Sąjungoje
neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo
VN1 laikomos prekės

Prekių tiekimas

Prekių tiekimas

Europos Sąjungoje
PVM tikslais neįsisteigęs
pagrindinis tiekėjas

Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (369b straipsnio
b punktas).  Elektroninė sąsaja užsiregistruoja Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems
asmenims skirtoje schemoje VN2, kurioje yra įsisteigusi, ir naudoja VN2 jau turimą PVM
mokėtojo kodą (369d straipsnis).  Elektroninei sąsajai nereikia registruotis PVM mokėtoja VN1
(iš kurios siunčiamos prekės).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN2.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1 (31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas);
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN2 (33 straipsnio a punktas).  PVM mokėtinas
VN2 (VN2 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. B2B tiekimo ir B2C tiekimo apmokestinimas PVM: kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą (66a
straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas – sumokėti PVM per OSS VN2 mokesčių institucijoms turi elektroninė sąsaja.
6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja teikia OSS PVM deklaraciją VN2 mokesčių institucijoms.
 PVM suma ir VN2 PVM tarifas (369g straipsnio 2 dalies b punktas).
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2c scenarijus. Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis pagal 14a straipsnio 2 dalį (prekės
yra VN1, klientas – VN2, o elektroninė sąsaja – trečiojoje šalyje)
 Klientas VN2 per elektroninę sąsają užsisako prekes iš Europos Sąjungoje neįsisteigusio
pagrindinio tiekėjo. Elektroninė sąsaja yra įsisteigusi trečiojoje šalyje.
 Pagrindinis tiekėjas VN1laikomas prekes pristato / gabena klientui VN2 (Bendrijos vidaus
nuotolinė prekyba prekėmis).
Trečioji šalis

VN1

Trečiojoje šalyje
įsisteigusi
elektroninė sąsaja

VN2

Prekių tiekimas

Europos Sąjungoje

Prekių tiekimas

Prekių srautas

Klientas
VN2

neįsisteigusio pagrindinio
tiekėjo
VN1 laikomos prekės

Europos Sąjungoje
PVM tikslais neįsisteigęs
pagrindinis tiekėjas

Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo, nes pagrindinis tiekėjas
yra neįsisteigęs Europos Sąjungoje (14a straipsnio 2 dalis).  Elektroninė sąsaja gali pasirinkti
naudotis Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims skirta schema (369b straipsnio
b punktas).  VN1 gali būti bet kuri valstybė narė, iš kurios tiekiamos prekės (369a straipsnio 2
dalies trečia pastraipa).  Elektroninė sąsaja užsiregistruoja VN1.
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
b. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN2.
3. Prekių tiekimo vieta (PTV): 36b straipsnyje nurodytas gabenimo priskyrimas.
a. B2B tiekimas nenaudojant transporto  PTV VN1 (31 straipsnis).  Pagrindinis tiekėjas turi
užsiregistruoti PVM mokėtoju VN1 (peržiūrėtas 272 straipsnio 1 dalies b punktas).
b. B2C tiekimas naudojant transportą  PTV VN2 (33 straipsnio a punktas).  PVM mokėtinas
VN2 (VN2 prekėms taikomas PVM tarifas).
4. Apmokestinimas PVM: B2B tiekimo ir B2C tiekimo – kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą
(66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. B2B tiekimas – netaikoma su teise į atskaitą (136a ir 169 straipsniai);
b. B2C tiekimas  Elektroninė sąsaja turi sumokėti PVM per OSS VN1 mokesčių institucijoms, o
jos šį PVM perduoda VN2 mokesčių institucijoms.
6. PVM deklaravimas: elektroninė sąsaja teikia OSS PVM deklaraciją VN1 mokesčių institucijoms.
 Ji deklaruoja PVM sumą ir VN2 PVM tarifą (369g straipsnio 1 dalies a punktas).
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5.2 TIEKĖJU LAIKOMAS ASMUO, SUDARANTIS SĄLYGAS NUOTOLINEI PREKYBAI
IMPORTUOJAMOMIS PREKĖMIS

3a–3c ir 4a–4b scenarijuose prekės visada siunčiamos iš trečiosios teritorijos arba trečiosios
šalies klientui kurioje nors ES valstybėje narėje. Šiuose scenarijuose siekiama trumpai
aprašyti su PVM ir muitais susijusius padarinius, jei elektroninė sąsaja (kaip tiekėju laikomas
asmuo) užsiregistruoja IOSS sistemoje arba joje neužsiregistruoja.
3a scenarijus. Prekių importas naudojantis IOSS (elektroninė sąsaja ir klientas yra skirtingose
valstybėse narėse)
 Klientas VN2 per VN1 įsisteigusią elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako 150 EUR
vertės neviršijančių prekių. Klientas nurodo, kad pristatymo vieta yra VN2.
 Prekės pagrindinio tiekėjo vardu iš trečiosios šalies siunčiamos klientui VN2, kurioje prekės
importuojamos41.
VN1
VN2
Trečioji šalis
VN1
įsisteigusi elektroninė
sąsaja (užsiregistravusi
IOSS sistemoje
VN1)

<150 EUR vertės
siuntoje iš trečiosios
šalies siunčiamos
prekės

Prekių tiekimas

Klientas
VN2

Prekių srautas
Prekių tiekimas

1. Pagrindinis tiekėjas VN1
2. Pagrindinis tiekėjas kitoje
valstybėje narėje
3. Pagrindinis tiekėjas trečiojoje
šalyje

Importas
VN2

A. Su PVM susiję padariniai

1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo (14a straipsnio 1 dalis).
 Elektroninė sąsaja užsiregistruoja IOSS sistemoje VN1 (369m straipsnis) ir VN1 gauna IOSS
PVM mokėtojo kodą (369q straipsnio 1 dalis).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
ii. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN2;
b. importas VN2 (30 straipsnio 1 dalis).
3. Prekių tiekimo vieta (PTV):
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
iii. B2B tiekimas nenaudojant transporto (36b straipsnis)  PTV trečiojoje šalyje (ne ES) (31
straipsnis).  Apmokestinimo ES PVM prievolių netaikoma;
iv. B2C tiekimas naudojant transportą (36b straipsnis)  PTV VN2 (33 straipsnio a punktas).
 PVM mokėtinas VN2 (VN2 prekėms taikomas PVM tarifas);
b) importas VN2 (60 straipsnis).
4. B2C tiekimo apmokestinimas PVM: kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą (66a straipsnis).
41

Jei naudojamasi IOSS, prekių muitinį įforminimą galima atlikti bet kurioje ES valstybėje narėje,
neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje vartotojas yra įsisteigęs.
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5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis:
i. B2B tiekimas – nepatenka į ES PVM taikymo sritį (31 ir 36b straipsniai – žr. pirmiau
išdėstyto 3 punkto a papunkčio i dalį);
ii. B2C tiekimas – elektroninė sąsaja turi sumokėti PVM per IOSS VN1, o ji šį PVM perduoda
VN2 mokesčių institucijoms;
b. importas: IOSS kodas elektroniniu būdu muitinės deklaracijoje siunčiamas VN2 veikiančiai
muitinei (H7, I1, H6 arba H1 duomenų rinkinys, 3/40 duomenų elementas).  Muitinė
elektroniniu būdu IOSS duomenų bazėje patikrina IOSS kodo galiojimą:
i. IOSS kodas galioja  importas VN2 PVM neapmokestinamas (143 straipsnio 1 dalies ca
punktas).  Prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą;
ii. IOSS kodas negalioja  importas VN2 apmokestinamas (galima taikyti standartines
taisykles arba specialias procedūras).  Asmuo, paskirtas mokėti PVM VN2 (201
straipsnis).  Žr. 4a scenarijų, kai nesinaudojama IOSS.
6. PVM deklaravimas:
 elektroninė sąsaja teikia mėnesines IOSS PVM deklaracijas VN1 mokesčių institucijoms,
nurodydama PVM sumą ir VN2 mokėtiną PVM sumą bei taikomą PVM tarifą (369s
straipsnis).
 Elektroninė sąsaja saugo su prekių pardavimu ir grąžinimu susijusius apskaitos
dokumentus (PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnis).
B. Su muitais susiję padariniai

Importuotojas: gavėjas = klientas VN2.
Eksportuotojas: siuntėjas = pagrindinis tiekėjas (prekių pardavėjas).
Pateikia muitinei: vežėjas / deklarantas pirmajame įvežimo į ES punkte (SMK 139 straipsnis).
Muitinės deklaracija: pateikiama bet kurioje ES valstybėje narėje (renkasi deklarantas).
Muitinės deklaracijos forma:
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas daug mažesnis duomenų rinkinys
(SMK deleguotojo akto 143a straipsnis su H7); arba
- supaprastinta muitinės deklaracija (SMK 166 straipsnis su I1); arba
- iki 1 000 EUR vertės pašto siuntų muitinės deklaracija (SMK deleguotojo akto 144
straipsnis su H6); arba
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas išsamus duomenų rinkinys (SMK 162
straipsnis su H1).
5. Deklarantas – paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje / gavėjas.
6. Muitinės procedūra – išleidimas į laisvą apyvartą.
7. Muitinės deklaraciją priima: muitinė, pateikus prekes ir patikrinus su pasirinkta muitinės
deklaracija susijusius reikalavimus (pvz., ar galioja IOSS PVM mokėtojo kodas, ar deklaruotų
prekių vertė neviršija 150 EUR ir pan.).
1. Prekes išleidžia: muitinė, mokėti PVM arba muitų nereikia.
2. Mėnesinės deklaracijos: atitinkami duomenų elementai muitinės deklaracijoje periodiškai
perduodami į sistemą Surveillance3.
1.
2.
3.
4.
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3b scenarijus. Prekių importas naudojantis IOSS (elektroninė sąsaja ir klientas yra toje pačioje
valstybėje narėje)
 Klientas VN1 per taip pat VN1 įsisteigusią elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako
150 EUR vertės neviršijančių prekių. Klientas nurodo, kad pristatymo vieta yra VN1.
 Prekės pagrindinio tiekėjo vardu iš trečiosios šalies siunčiamos klientui VN1, kurioje prekės
importuojamos42.
VN1

Trečioji šalis

VN1
įsisteigusi elektroninė
sąsaja (užsiregistravusi
IOSS sistemoje VN)

Prekių tiekimas

Klientas VN1
<150 EUR vertės
siuntoje iš trečiosios
šalies siunčiamos
prekės

Prekių srautas
Prekių tiekimas

Importas VN1
1. Pagrindinis tiekėjas VN1
2. Pagrindinis tiekėjas kitoje valstybėje
narėje
3. Pagrindinis tiekėjas trečiojoje šalyje

A. Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo (14a straipsnio 1 dalis).
 Elektroninė sąsaja užsiregistruoja IOSS sistemoje VN1 (369m straipsnis) ir VN1 gauna IOSS
PVM mokėtojo kodą (369q straipsnio 1 dalis).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
ii. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1;
b. importas VN1 (30 straipsnio 1 dalis).
3. Prekių tiekimo vieta (PTV):
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas nenaudojant transporto (36b straipsnis)  PTV trečiojoje šalyje (ne ES) (31
straipsnis).  Apmokestinimo ES PVM prievolių netaikoma;
ii. B2C tiekimas naudojant transportą (36b straipsnis)  PTV VN1 (33 straipsnio a punktas).
 PVM mokėtinas VN1(VN1 prekėms taikomas PVM tarifas);
b. importas VN1 (60 straipsnis).
4. B2C tiekimo apmokestinimas PVM  kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą (66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam taikoma prievolė sumokėti PVM:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis:
i. B2B tiekimas – nepatenka į ES PVM taikymo sritį (31 ir 36b straipsniai – žr. pirmiau
išdėstytą 3 punkto a papunkčio i dalį);
ii. B2C tiekimas – sumokėti PVM per IOSS VN1 mokesčių institucijoms turi elektroninė
sąsaja;
42

Jei naudojamasi IOSS, prekių muitinį įforminimą galima atlikti bet kurioje ES valstybėje narėje,
neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje vartotojas yra įsisteigęs.
95/103

b. importas: IOSS kodas elektroniniu būdu muitinės deklaracijoje siunčiamas VN1 veikiančiai
muitinei (H7, I1, H6 arba H1 duomenų rinkinys, 3/40 duomenų elementas).  Muitinė
elektroniniu būdu IOSS duomenų bazėje patikrina IOSS kodo galiojimą:
i. IOSS kodas galioja  importas VN1 PVM neapmokestinamas (143 straipsnio 1 dalies ca
punktas).  Prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą;
ii. IOSS kodas negalioja  importas VN1 (galima taikyti standartines taisykles arba specialias
procedūras).  Asmuo, paskirtas mokėti PVM VN1 (201 straipsnis).  Žr. 4a scenarijų,
kai nesinaudojama IOSS.
6. PVM deklaravimas:
 elektroninė sąsaja teikia mėnesinę IOSS PVM deklaraciją VN1 mokesčių institucijoms,
nurodydama VN1 mokėtiną PVM sumą ir taikomą PVM tarifą (369s straipsnis). Šis prekių
tiekimas nedeklaruojamas šalies vidaus PVM deklaracijoje;
 elektroninė sąsaja saugo su prekių pardavimu ir grąžinimu susijusius apskaitos dokumentus
(PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnis).
B. Su muitais susiję padariniai
Apskritai tie patys kaip pagal 3a scenarijų, išskyrus vien tai, kad VN2 reikia pakeisti VN1.
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3c scenarijus. Prekių importas naudojantis IOSS (elektroninė sąsaja įsisteigusi trečiojoje šalyje,
o klientas yra valstybėje narėje)
 Klientas VN1 per trečiojoje šalyje įsisteigusią elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako
150 EUR vertės neviršijančių prekių. Klientas nurodo, kad pristatymo vieta yra VN1.
 Prekės pagrindinio tiekėjo vardu iš trečiosios šalies siunčiamos klientui VN1, kurioje prekės
importuojamos43.
VN1

Trečioji šalis
Trečiojoje šalyje
įsisteigusi elektroninė
sąsaja (registracija IOSS
sistemoje per
tarpininką VN1)

<150 EUR vertės
siuntoje iš trečiosios
šalies siunčiamos
prekės

Prekių tiekimas

Klientas
VN1

Prekių srautas

Prekių tiekimas

Importas VN1

1. Pagrindinis tiekėjas VN1
2. Pagrindinis tiekėjas kitoje
valstybėje narėje
3. Pagrindinis tiekėjas trečiojoje
šalyje

A. Su PVM susiję padariniai

1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo (14a straipsnio 1 dalis).
 Elektroninė sąsaja per VN1 įsisteigusį tarpininką užsiregistruoja IOSS sistemoje44 (369m
straipsnis). Tarpininkas VN1 gauna su elektronine sąsaja susijusį IOSS PVM mokėtojo kodą (369q
straipsnio 3 dalis).
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
ii. B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1;
b. importas VN1 (30 straipsnio 1 dalis).
3. Prekių tiekimo vieta (PTV):
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas nenaudojant transporto (36b straipsnis)  PTV trečiojoje šalyje (ne ES) (31
straipsnis).  Apmokestinimo ES PVM prievolių netaikoma;
ii. B2C tiekimas naudojant transportą (36b straipsnis)  PTV VN1 (33 straipsnio a punktas).
 PVM mokėtinas VN1 (VN1 prekėms taikomas PVM tarifas);
b. importas VN1 (60 straipsnis).
4. B2C tiekimo apmokestinimas PVM  kai pagrindinis tiekėjas priima mokėjimą (66a straipsnis).
5. Asmuo, kuriam taikoma prievolė sumokėti PVM:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis:

43

44

Jei naudojamasi IOSS, prekių muitinį įforminimą galima atlikti bet kurioje ES valstybėje narėje,
neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje vartotojas yra įsisteigęs.
Tarpininkas nebūtinai turi būti įsisteigęs prekių galutinės paskirties vietos valstybėje narėje – jis gali būti
įsisteigęs bet kurioje ES valstybėje narėje ir šioje valstybėje užregistruoja elektroninę sąsają IOSS sistemoje.
Šiame pavyzdyje tarpininkas yra užsiregistravęs VN1. Tarpininkas turi užsiregistruoti, kad galėtų taikyti
IOSS tiekėjams / elektroninėms sąsajoms (369q straipsnio 2 dalis). Tai ne PVM mokėtojo kodas.
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B2B tiekimas – nepatenka į ES PVM taikymo sritį (31 ir 36b straipsniai – žr. pirmiau
išdėstytą 3 punkto a papunkčio i dalį);
ii. B2C tiekimas – sumokėti PVM per IOSS VN1 mokesčių institucijoms elektroninės sąsajos
vardu turi tarpininkas;
b. importas: IOSS kodas elektroniniu būdu muitinės deklaracijoje siunčiamas VN1 veikiančiai
muitinei (H7, I1, H6 arba H1 duomenų rinkinys, 3/40 duomenų elementas).  Muitinė
elektroniniu būdu IOSS duomenų bazėje patikrina IOSS kodo galiojimą:
i. IOSS kodas galioja  importas VN1 PVM neapmokestinamas (143 straipsnio 1 dalies ca
punktas).  Prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą;
ii. IOSS kodas negalioja  importas VN1 (galima taikyti standartines taisykles arba specialias
procedūras).  Asmuo, paskirtas mokėti PVM VN1 (201 straipsnis).  Žr. 4a scenarijų,
kai nesinaudojama IOSS.
6. PVM deklaravimas:
 tarpininkas elektroninės sąsajos vardu teikia mėnesinę IOSS PVM deklaraciją VN1
mokesčių institucijoms, nurodydamas VN1 mokėtiną PVM sumą ir taikomą PVM tarifą
(369s straipsnis);
 tarpininkas elektroninės sąsajos vardu saugo su prekių pardavimu ir grąžinimu susijusius
apskaitos dokumentus (PVM įgyvendinimo reglamento 63c straipsnis).
i.

B. Su muitais susiję padariniai
Tie patys kaip pagal 3a scenarijų, išskyrus vien tai, kad VN2 reikia pakeisti VN1.
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4a scenarijus. Prekių importas nesinaudojant IOSS  kai prekės atvyksta į VN1, vežamos
tranzitu į VN2 ir importuojamos į VN2
 Klientas Europos Sąjungoje (pvz., VN2) per valstybėje narėje (arba trečiojoje šalyje) įsisteigusią
elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako 150 EUR vertės neviršijančių prekių. Klientas
nurodo, kad pristatymo vieta yra VN2.
 Prekės pagrindinio tiekėjo vardu siunčiamos iš trečiosios šalies į VN1, o iš VN1 gabenamos į VN2,
kad būtų galima pristatyti klientui.

VN1

Trečioji šalis

VN1 įsisteigusi
elektroninė sąsaja
(nesinaudoja IOSS)

<150 EUR vertės
siuntoje iš
trečiosios šalies
siunčiamos prekės

Tranzitas

Prekių srautas

VN2

Prekių tiekimas

Klientas
VN2

Prekių tiekimas
1. Pagrindinis tiekėjas VN1
2. Pagrindinis tiekėjas kitoje
valstybėje narėje
3. Pagrindinis tiekėjas trečiojoje
šalyje

SMK įgyvendinimo akto 221 straipsnis45 buvo iš dalies pakeistas46 siekiant paaiškinti, kad deklaruoti
mažos vertės prekių importą kompetentinga muitinės įstaiga yra muitinės įstaiga, įsisteigusi toje
valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių siuntimas arba gabenimas, jei šios prekės PVM tikslais
deklaruojamos pagal kitą nei IOSS schemą. Šis pakeitimas padarytas siekiant užtikrinti, kad toms
prekėms būtų pritaikytas jų paskirties valstybės narės PVM tarifas. Taigi, nuo 2021 m. liepos 1 d.
visoms šioms prekėms, kol jos atvyks į galutinę paskirties ES valstybę narę, bus taikoma tranzito
procedūra.
Praktiškai paskui šias prekes į laisvą apyvartą galima išleisti tik prekių paskirties valstybėje narėje.
Taigi, į VN1 atvykusioms prekėms pirmiausia reikės taikyti tranzito procedūrą ir šias prekes reikės
gabenti į VN2.
A. Su PVM susiję padariniai
1. Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo (14a straipsnio 1 dalis).
Elektroninė sąsaja neužsiregistruoja IOSS sistemoje.
2. Apmokestinamieji sandoriai:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i.
B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
ii.
B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN2;

45
46

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447.
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/893 221 straipsnio 4 dalis.
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b. importas VN2 (30 straipsnio 1 dalis).
3. Prekių tiekimo vieta (PTV):
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i. B2B tiekimas nenaudojant transporto (36b straipsnis)  PTV trečiojoje šalyje (ne ES) (31
straipsnis).  Apmokestinimo ES PVM prievolių netaikoma;
ii. B2C tiekimas naudojant transportą (36b straipsnis)  PTV yra trečiojoje šalyje, kurioje
prasideda prekių gabenimas (ne ES) (32 straipsnio 1 dalis).  Apmokestinimo ES PVM
prievolių netaikoma;
b. kliento vykdomas importas VN2 (61 straipsnis).
4. Apmokestinimas PVM:
a. nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – netaikoma (PTV ne ES – žr. pirmiau išdėstytą
3 punkto a papunktį);
b. importas – kai importuojamos prekės, pasibaigus tranzito procedūrai (71 straipsnis).
5. Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM: importuojant į VN2 – asmuo, paskirtinas mokėti
PVM VN2 (201 straipsnis). Jei už PVM mokėjimą VN2 atsakingas asmuo yra klientas, PVM
importuojant galima mokėti pagal:
a. specialias procedūras – klientas moka PVM paštui / skubių siuntų vežėjui / atstovui muitinėje
ir prekės pristatomos.  Mėnesinis pašto / skubių siuntų vežėjo / atstovo muitinėje surinkto
PVM mokėjimas VN2 veikiančiai kompetentingai institucijai (369zb straipsnio 2 dalis);
b. standartinę procedūrą – PVM muitinei moka deklarantas ir prekės išleidžiamos į laisvą
apyvartą, neatsižvelgiant į prekių vertę.
Pastaba

Valstybės narės gali savo nuožiūra nuspręsti dėl asmens, kuriam tenka prievolė
sumokėti importo PVM. Paprastai valstybėse narėse laikoma, kad asmuo, kuriam tenka
prievolė sumokėti PVM, yra klientas / gavėjas. Taigi, jei nesinaudojama IOSS, neatsižvelgiant
į 14a straipsnio 1 dalyje nustatytą prievolę, paprastai bus taikomas 4a scenarijus.
Vis dėlto skelbiant šias aiškinamąsias pastabas viena valstybė narė buvo nusprendusi asmeniu,
kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, paskirti elektroninę sąsają.

B. Su muitais susiję padariniai
1. Importuotojas: gavėjas = klientas VN2.
2. Eksportuotojas: siuntėjas = pagrindinis tiekėjas (prekių pardavėjas).
3. Pateikia muitinei: vežėjas / deklarantas (jei jis nėra vežėjas) pirmajame įvežimo į ES punkte
(SMK 139 straipsnis).
4. Tranzito deklaracija: prekėms turi būti taikoma tranzito procedūra ir jos turi būti gabenamos į
VN2.
5. Išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija: teikiama tik VN2 (SMK įgyvendinimo akto
221 straipsnio 4 dalis).
Muitinės deklaracijos forma:
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas daug mažesnis duomenų
rinkinys (SMK deleguotojo akto 143a straipsnis su H7); arba
- supaprastinta muitinės deklaracija (SMK 166 straipsnis su I1); arba
- iki 1 000 EUR vertės pašto siuntų muitinės deklaracija (SMK deleguotojo akto 144
straipsnis su H6); arba
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas išsamus duomenų rinkinys
(SMK 162 straipsnis su H1).
6. Deklarantas:
- paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje (specialios procedūros);
- tik paštas (H6 muitinės deklaracija);
- paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje / klientas (standartinė procedūra).
7. Muitinės procedūra – išleidimas į laisvą apyvartą.
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8. Muitinės deklaraciją priima: muitinė, pateikus prekes ir, jei teikiama H7 muitinės deklaracija –
patikrinus 150 EUR ribą.
9. Prekes išleidžia: muitinė iškart, kai priimama muitinės deklaracija, surinkusi mokėtiną PVM,
nebent taikomos specialios procedūros arba leidžiama atidėti mokėjimą.

101/103

4b scenarijus. Prekių importas nesinaudojant IOSS atvykimas ir importas į VN1
 Klientas VN1 per taip pat VN1 įsisteigusią elektroninę sąsają iš pagrindinio tiekėjo užsisako
150 EUR vertės neviršijančių prekių. Klientas nurodo, kad pristatymo vieta taip pat yra VN1.
 Prekės pagrindinio tiekėjo vardu siunčiamos iš trečiosios šalies į VN1, kurioje išleidžiamos į laisvą
apyvartą.
VN1

Trečioji šalis

VN1 įsisteigusi
elektroninė sąsaja
(nesinaudoja IOSS)

<150 EUR vertės
siuntoje iš
trečiosios šalies
siunčiamos prekės

Prekių tiekimas

Klientas VN1

Prekių srautas

Prekių tiekimas

1. Pagrindinis tiekėjas VN1
2. Pagrindinis tiekėjas kitoje valstybėje
narėje
3. Pagrindinis tiekėjas trečiojoje šalyje

A. Su PVM susiję padariniai
1) Apmokestinamasis asmuo: elektroninė sąsaja yra tiekėju laikomas asmuo (14a straipsnio 1 dalis).
Elektroninė sąsaja neužsiregistruoja IOSS sistemoje.
2) Apmokestinamieji sandoriai:
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i) B2B tiekimas iš pagrindinio tiekėjo elektroninei sąsajai;
ii) B2C tiekimas iš elektroninės sąsajos klientui VN1;
b) importas VN1 (30 straipsnio 1 dalis).
3) Prekių tiekimo vieta (PTV):
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – du tiekimai taikant 14a straipsnio 1 dalį:
i) B2B tiekimas nenaudojant transporto (36b straipsnis)  PTV trečiojoje šalyje (ne ES) (31
straipsnis).  Apmokestinimo ES PVM prievolių netaikoma;
ii) B2C tiekimas naudojant transportą (36b straipsnis)  PTV yra trečiojoje šalyje, kurioje
prasideda prekių gabenimas (ne ES) (32 straipsnio 1 dalis).  Apmokestinimo ES PVM
prievolių netaikoma;
b) kliento vykdomas importas VN1 (60 straipsnis).
4) Apmokestinimas PVM:
a) nuotolinė prekyba importuojamomis prekėmis – netaikoma (PTV ne ES – žr. pirmiau išdėstytą
3 punkto a papunktį);
b) importas – kai prekės importuojamos (70 straipsnis).
5) Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM: importuojant į VN1 – asmuo, paskirtinas mokėti
PVM VN1 (201 straipsnis). Jei asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, VN1 yra klientas,
PVM importuojant galima mokėti pagal:
a) specialias procedūras – klientas sumoka PVM paštui / skubių siuntų vežėjui / atstovui
muitinėje prieš pristatant prekes.  Paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje surinktą
PVM kas mėnesį moka VN1 veikiančiai kompetentingai institucijai (369zb straipsnio 2 dalis);
b) standartinę procedūrą – PVM muitinei mokamas prieš išleidžiant prekes išleidžiamos į laisvą
apyvartą, neatsižvelgiant į prekių vertę.
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Pastaba

Valstybės narės gali savo nuožiūra nuspręsti dėl asmens, kuriam tenka prievolė
sumokėti importo PVM. Paprastai valstybėse narėse laikoma, kad asmuo, kuriam tenka
prievolė sumokėti PVM, yra klientas / gavėjas. Taigi, jei nesinaudojama IOSS, neatsižvelgiant
į 14a straipsnio 1 dalyje nustatytą tiekėju laikomo asmens nuostatą, paprastai bus taikomas 4a
scenarijus.
Vis dėlto skelbiant šias aiškinamąsias pastabas viena valstybė narė buvo nusprendusi asmeniu,
kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, paskirti elektroninę sąsają.

B. Su muitais susiję padariniai
1. Importuotojas: gavėjas = klientas VN1.
2. Eksportuotojas: siuntėjas = pagrindinis tiekėjas.
3. Pateikia muitinei: vežėjas / deklarantas (jei jis nėra vežėjas) VN1 kaip pirmajame įvežimo į
ES punkte (SMK 139 straipsnis).
4. Muitinės deklaracija: teikiama VN1.
Muitinės deklaracijos forma:
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas daug mažesnis duomenų
rinkinys (SMK deleguotojo akto 143a straipsnis su H7); arba
- supaprastinta muitinės deklaracija (SMK 166 straipsnis su I1); arba
- iki 1 000 EUR vertės pašto siuntų muitinės deklaracija (SMK deleguotojo akto 144
straipsnis su H6); arba
- standartinė muitinės deklaracija, kurioje pateikiamas išsamus duomenų rinkinys
(SMK 162 straipsnis su H1).
5. Deklarantas:
- paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje (specialios procedūros);
- tik paštas (H6 muitinės deklaracija);
- paštas / skubių siuntų vežėjas / atstovas muitinėje / klientas (standartinė procedūra).
6. Muitinės procedūra – išleidimas į laisvą apyvartą.
7. Muitinės deklaraciją priima: muitinė, pateikus prekes ir, jei taikoma H7 muitinės deklaracija –
patikrinus 150 EUR ribą.
8. Prekes išleidžia: muitinė iškart, kai priimama muitinės deklaracija, surinkusi mokėtiną PVM,
nebent taikomos specialios procedūros arba leidžiama atidėti mokėjimą.
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