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Kaip atliekami prekių, gautų
siunta, muitinės formalumai?

Jeigu siuntos atgabenamos paštu – jos patenka į
AB Lietuvos pašto Vilniaus logistikos centrą ir jas muitinės formalumams atlikti muitinei pateikia AB Lietuvos
pašto darbuotojai. Siuntas, kurias atgabena skubių siuntų vežėjai, muitinės formalumams atlikti muitinei pateikia konkretus skubių siuntų vežėjas (pvz., DHL, TNT).
AB Lietuvos paštas arba skubių siuntų vežėjas informuoja siuntos gavėją apie atsiųstą siuntą ir, jeigu reikia,
paprašo pateikti su gautomis prekėmis susijusius dokumentus. Muitinės posto, kuriame atliekami šių prekių
muitinės formalumai, pareigūnai, įvertinę prekių siuntoje gabenimo riziką, gali atlikti pateiktų dokumentų ir
siuntos (prekių) muitinį tikrinimą: paprašyti papildomų
dokumentų, atidaryti siuntą ir apžiūrėti ar suskaičiuoti
prekes ir pan.Nustatytus importo mokesčius už pašto
siuntose gautas prekes apskaičiuoja Vilniaus teritorinės
muitinės Pašto posto pareigūnai. Atlikus muitinės formalumus, AB Lietuvos paštas arba skubių siuntų vežėjai
informuoja siuntų gavėjus apie muitinės apskaičiuotus
importo mokesčius.
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Ar atgausiu sumokėtus importo mokesčius, jei paaiškės, kad iš elektroninės užsienio parduotuvės atsiųsta prekė buvo
nekokybiška ir dėl to grąžinta pardavėjui?

Jeigu buvo apskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai už siuntą, o po
to prekės grąžintos siuntėjui į trečiąją šalį, turėtumėte raštu
pateikti prašymą grąžinti mokesčius ir dokumentų (muitinės sąskaitos, išsiuntimo / grąžinimo dokumentų) kopijas
Vilniaus teritorinei muitinei: Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius,
faks. (8 5) 235 6280, vilnius@lrmuitine.lt. Pareigūnai, išnagrinėję situaciją, nustatys, ar mokesčiai gali būti grąžinami. Prieš pateikdami prašymą pasikonsultuokite su muitinės
specialistais (tel. (8 5) 235 6353, 235 6216) apie mokesčių
grąžinimo galimybę konkrečiu atveju. Jeigu siunta buvo įforminta Kauno teritorinėje muitinėje, prašymą su nurodytais
dokumentais reikėtų pateikti el. paštu kaunas@lrmuitine.lt.
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Ką daryti, jei nesutinku su muitinės
apskaičiuotais mokesčiais už siuntose
gautas prekes?

Muitinės sprendimus, su kuriais nesutinkate, galite apskųsti:
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Ką turėčiau daryti, jei noriu muitinei
deklaruoti gautas siuntas pats?

Jeigu pageidaujate importo deklaraciją pateikti pats, su
teritorine muitine, kurios veiklos zonoje esate registruotas, turite sudaryti sutartį. Pasirašius sutartį suteikiami prisijungimo prie muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos
duomenys. Taip pat privalėsite registruotis Prievolininkų
registre bei Registrų centre gauti elektroninio parašo sertifikatą. Visa tai atlikus elektroninės deklaracijos pateikiamos per Verslininko portalą. Dėl sutarties sudarymo sąlygų reikia kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje
esate registruoti.
TELEFONAI:
Vilniuje (8 5) 235 6226;
Kaune (8 37) 30 42 77;
Klaipėdoje (8 46) 39 00 82.

kai prekes siuntose gabeno AB Lietuvos paštas – Vilniaus teritorinei muitinei. Skundą galite pateikti el. paštu
vilnius@lrmuitine.lt, faksu (8 5) 235 6280, atvežti į Vilniaus teritorinę muitinę arba atsiųsti paprastu laišku adresu: Naujoji Riovonių g. 3, 03153 Vilnius;
kai prekes gabeno skubių siuntų vežėjai – teritorinei muitinei, kuriai priklauso muitinės postas, atlikęs šių prekių
muitinės formalumus.
PASTABA: vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, skundai, pateikti
elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
MUITINĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
El. paštas info@lrmuitine.lt
http://www.lrmuitine.lt
Nemokamas informacijos tel. 8 800 900 80
Bendraukime
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AKTUALIŲ KLAUSIMŲ
PERKANTIEMS PREKES
TREČIŲJŲ ŠALIŲ
INTERNETINĖSE
PARDUOTUVĖSE

1

Kaip gali būti apmokestinamos prekės,
perkamos trečiųjų šalių internetinėse
parduotuvėse ir siunčiamos į Lietuvą?

Prekės, įsigyjamos trečiųjų šalių (pvz., Kinija, JAV, Australija,
Ukraina ir t. t.) internetinėse parduotuvėse, gali būti apmokestinamos tokiais mokesčiais:
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Ar siunčiamų prekių importo mokesčiai
skaičiuojami tik nuo prekės kainos?

Importo muito ir PVM mokesčiai skaičiuojami ne nuo prekės
kainos, nurodomos internetinėje parduotuvėje, o nuo prekės
muitinės vertės ir importo PVM apmokestinamosios vertės.

importo muito mokesčiu,

PAVYZDYS

importo pridėtinės vertės mokesčiu,
jeigu siunčiamos akcizais apmokestinamos prekės (pvz.,
kvepalai) – akcizo mokesčiu.

2

Tarkime, prekės savoji vertė (arba kaina) – 200 eurų, siuntimo
išlaidos – 20 eurų. Tokios prekės muitinė vertė bus 220 eurų.
Prekės muitinė vertė apskaičiuojama taip:

Nuo kokios sumos apmokestinamos
iš trečiųjų šalių atsiųstos prekės?

Jei prekių (išskyrus akcizais apmokestinamas), pirktų kurioje nors trečiojoje šalyje, bendra savoji vertė (vienoje
siuntoje siunčiamų prekių kaina neįskaitant transportavimo, draudimo ir kitų išlaidų) mažesnė negu 22 eurai, jos
jokiais importo mokesčiais neapmokestinamos.
Jei prekių (išskyrus akcizais apmokestinamas), pirktų kurioje nors trečiojoje šalyje, bendra savoji vertė yra nuo 22 eurų
iki 150 eurų, jos apmokestinamos importo PVM (21 proc.).
Jei prekių (išskyrus akcizais apmokestinamas), pirktų
kurioje nors trečiojoje šalyje, bendra savoji vertė yra didesnė nei 150 eurų, jos apmokestinamos importo PVM
(21 proc.) ir importo muito mokesčiu (importo muito
tarifo dydis priklauso nuo prekės kodo ir šalies, iš kurios
prekės importuojamos).

Prekės savoji
vertė
Iki 22.00 €

Importo muito
mokestis
Ne

Importo
PVM
Ne

Nuo 22.01 €
iki 150.00 €

Ne

Taip

Daugiau
nei 150.00 €

Taip

Taip

Atsiunčiamos akcizais apmokestinamos prekės (alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai) visais atvejais, neatsižvelgiant į siuntos vertę, apmokestinamos muitu (jeigu jis nustatytas), akcizu ir importo PVM.

+

prekės
savoji vertė

=

siuntimo
išlaidos

200 €

prekės
muitinė vertė

20 €
7%

prekės
muitinė vertė

konkrečiai prekei taikoma
importo muito norma

100 %

=

prekės
muitinė
vertė

+

8,69 €

pašto atstovavimo muitinėje mokestis

15 €

paskaičiuotas
+ importo
muito = 243,69 €
mokestis

Šios prekės importo PVM skaičiuojamas taip:

243,69 €

21 %

importo PVM apmokestinamoji vertė

PVM norma, proc.

100 %

=

51 €

Todėl už prekę, kurios kaina trečiosios šalies internetinėje parduotuvėje nurodyta 200 eurų, o siuntimas –
20 eurų, iš viso reikės sumokėti:

15 €

importo
muito
mokestis

+

51 €
importo
PVM

+

Muito mokesčio tarifus pagal tikslų prekės kodą galite rasti muitinės interneto svetainėje adresu www.lrmuitine.lt,
duomenų bazėje „LITAR Integruotas tarifas“. Prekės kodas
nustatomas pasirinkus rubriką „Naršyti tarifą“ bei atidarius
langelį „Naršyti tarifą – importas“. Naršant Nomenklatūros
medį nustatomas prekės kodas, susidedantis iš 10 skaitmenų. Langelyje „Ieškoti nomenklatūros kodo“ įrašomas prekės kodas, įvedama šalis, iš kurios bus importuojama prekė,
ir paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti – importas“. Sistemoje
matysite prekei taikomus importo mokesčius.
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Kokiais atvejais reikia mokėti pašto
atstovavimo muitinėje mokestį –
8,69 euro?

8,69 €

pašto atstovavimo muitinėje
paslaugos

=

Šis mokestis mokamas tais atvejais, kai siunta siunčiama
paštu ir jei ji turi būti apmokestinta bet kuriuo importo mokesčiu. Pašto atstovavimo muitinėje mokesčio dydį nustato
AB Lietuvos paštas.

15 €

Prekės importo PVM skaičiuojamas nuo importo PVM apmokestinamosios vertės. Ją sudaro:

220 €

Kur galima rasti informacijos apie
prekėms taikomus muito tarifus?

220 €

Šios prekės importo muito mokestis skaičiuojamas taip:

220 €

4

74,69 €
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Ar siuntimo mokestis, jei taikomas,
visais atvejais įskaičiuojamas
į siuntos vertę?

Tarkime, siunčiamo daikto kaina internetinėje parduotuvėje
yra 21 euras, o siuntimo mokestis – 3 eurai. Kadangi vienoje
siuntoje siunčiamų prekių (prekės) bendra savoji vertė neviršija 22 eurų, jai nebus taikomas 21 proc. PVM mokestis, neatsižvelgiant į tai, kad už prekės atsiuntimą turėsite mokėti. Tik
tais atvejais, kai siuntoje esančių prekių bendra savoji vertė
viršija 22 eurus, skaičiuojant PVM mokestį jau įtraukiamos ir
siuntimo išlaidos bei tarpininkavimo paslaugos.

21 €

23 €

prekės kaina
internetinėje
parduotuvėje

prekės kaina
internetinėje
parduotuvėje

+
+

3€

3€

siuntimo
mokestis

=

PVM
netaikomas

siuntimo
mokestis

=

PVM
taikomas

