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Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja svarbūs Europos Sąjungos pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) taisyklių pakeitimai, taikomi prekybai internetu.

Jei perkate prekes ne iš ES šalių, šie pakeitimai gali turėti įtakos jų 
kainai. 

Ką turite žinoti kaip vartotojas?
ES PVM reformose galima išskirti du svarbius aspektus, kuriuos turi atminti vartotojai:

Bus panaikinta PVM lengvata iki 22 € vertės importui
Jei perkate prekes iš už ES ribų, ir jų vertė siekia iki 22 €, anksčiau joms PVM taikomas nebuvo. 
ES nusprendė panaikinti šią lengvatą nuo 2021 m. liepos 1 d., kad ES įmonės, kurios nebegali 
naudotis tokia lengvata siųsdamos prekes ES viduje, neatsidurtų nepalankesnėje padėtyje. 

ES skatina ne ES įmones įtraukti PVM į prekių, kurių vertė siekia iki 
150 €, mažmeninę kainą
Kai perkate produktus iš už ES ribų, pardavėjas gali pasirinkti įtraukti PVM į mažmeninę 
kainą arba priskaičiuoti jums PVM, kai prekės pristatomos. Žvelgiant iš vartotojo 
perspektyvos, tai nesikeis. 

ES skatina el. prekybos įmones įtraukti PVM į mažmeninę kainą. Bus pristatyta centralizuota 
platforma (vieno langelio principu veikianti importo sistema – „Import One-Stop-Shop“ 
arba IOSS), kuri padės ne ES įmonėms laikytis ES PVM teisės aktų ir kurioje bus 
reikalaujama, kad PVM būtų mokamas pardavimo vietoje. 

Atminkite, kad dėl to gali padidėti iš kitų šalių perkamų prekių, kurių vertė yra iki 
22 €, importo išlaidos, pvz., muitinės formalumų mokesčiai ir importo PVM, jei 
įmonė, iš kurios perkate, neįtraukia PVM į mažmeninę kainą. 

Pirkdami produktus iš ne ES šalių patikrinkite, ar PVM įtrauktas į mažmeninę 
kainą. Jei ne, jums reikės sumokėti PVM, kai prekės bus pristatytos jums. 

Jei bus nurodyta sumokėti papildomus mokesčius, kai jūsų siunta pristatoma, taip gali būti 
dėl kelių priežasčių, pavyzdžiui:

• Pardavėjas neužsiregistravo IOSS platformoje
• Siuntimo dokumentai buvo neišsamūs
• Nustatyta, kad prekių vertė yra didesnė nei 150 €

Jei manote, kad importo PVM arba kiti muito mokesčiai jums priskaičiuoti be pagrindo, 
rekomenduojame susisiekti su pardavėju.
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Kada turėsite sumokėti papildomus mokesčius už pirkinius, atgabentus iš už ES 
ribų?
Kai prekės importuojamos į ES, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai, kai jos įforminamos ES šalies
muitinėje. Importo mokesčių mokėtoją parenka siuntėjas. Siuntėjas gali nuspręsti pats sumokėti šiuos
importo mokesčius; tokiu atveju jis paprastai iš anksto žinotų, kokius importo mokesčius reikia sumokėti, 
ir įskaičiuotų šią sumą į galutinę kainą, kurią mokate pirkdami. Šiuo atveju jums nereikėtų mokėti jokių
importo mokesčių pristačius siuntą.

Siuntėjas taip pat gali nuspręsti pats importo mokesčių nemokėti. Tokiu atveju UPS gali tekti surinkti šiuos
importo mokesčius iš jūsų pristačius siuntą. Nepamirškite visuomet patikrinti, ar PVM ir importo mokesčiai
yra įtraukti į galutinę pirkimo kainą.

Kokius importo mokesčius turėsite sumokėti pristačius siuntą?
Jei siuntėjas nusprendė pats nemokėti importo mokesčių, jie gali būti perkelti jums. Jei siuntos vertė
neviršija 150 €, šiuos importo mokesčius paprastai sudaro:

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Jei pardavimo vietoje PVM nebuvo sumokėtas, muitinė pritaikys PVM, kai siunta bus pristatyta
į ES. PVM apskaičiuojamas kaip visos pardavimo kainos (įskaitant siuntimą) procentinė dalis. 
Kiekviena ES šalis nustato savo PVM tarifą. Jūsų siuntai bus taikomas galutinės paskirties šalies
tarifas. Vidutinis ES PVM tarifas yra maždaug 21%. 

Jei pardavimo vietoje PVM nebuvo sumokėtas, UPS iš anksto sumokės PVM atitinkamoms
muitinėms, kai siunta bus importuota į ES, ir šią sumą surinks iš jūsų siuntą pristačius. 

Mokestis už išankstinį muitų apmokėjimą

Jei UPS turi iš anksto sumokėti muitus, mokesčius ir kitus valstybinius mokesčius siuntos
mokėtojo vardu, UPS taikomo mokesčio dydis nustatomas pagal išsiųstų prekių vertę ir
išankstinę sumą. Šis mokestis apima muitinės deklaracijų administravimą valstybinėse
institucijose ir UPS atsakomybę, jei kurios nors deklaracijos būtų netikslios. 

Jei siuntėjas nusprendė importo mokesčius perkelti jums, o UPS turi iš anksto sumokėti PVM ir
bet kokius kitus su jūsų siunta susijusius mokesčius muitinei, UPS surinks šį mokestį, vadinamą
išmokos mokesčiu, iš jūsų pristatant siuntą. Įvedamas mažos vertės apmokėjimo mokestis už
prekes, kurių vertė yra mažiau nei 22 €.

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau nurodyti mokesčiai nėra baigtinis sąrašas. Gali būti taikomi papildomi
mokesčiai, atsižvelgiant į konkrečias siuntos charakteristikas. 

Kaip tai paveiktų jūsų bendras išlaidas?
Norėdami parodyti, kaip tai paveiktų bendrą jūsų siuntos kainą, mes naudojame Vokietijos vartotojo
internetu iš JK mažmenininko įsigytų marškinių pavyzdį. Šiame pavyzdyje JK mažmenininkas netaikė PVM 
pardavimo vietoje. Toliau nurodytos sumos skirtos tik pavyzdžiui iliustruoti ir skirsis nuo faktiškai
patiriamų išlaidų.

Kaip galite sumokėti importo mokesčius?
Jei jūsų siuntai taikomi importo mokesčiai, UPS suteiks galimybę sumokėti reikiamus
mokesčius kortele arba grynaisiais, kol siunta keliaus pas jus (jei mažmenininkas pateiks
mums jūsų kontaktinius duomenis) arba pristatymo vietoje. Šių mokesčių sumokėjimas
per mūsų internetinę sistemą dar prieš pristatymą padės sklandžiau apdoroti siuntą.

Prekės kaina1 20,00 €

PVM pardavimo vietoje (19%)2 0 €

Importo mokesčiai taikomi apmokėjimo metu 0 €

Bendra suma, kurią sumokate pardavėjui apmokėjimo metu 20,00 €

PVM importo vietoje (19%)2 3,80 €

Mokestis už išankstinį muitų apmokėjimą3 6,00 €

Mokesčiai, kuriuos mokate siuntą pristačius 9,80 €

1įskaitant siuntimą 2PVM dydis procentais pagal jūsų ES šalies tarifą 3Taikomas Vokietijos pavyzdys, gali skirtis priklausomai nuo šalies
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