naujos
perspektyvios
PVM taisyklės
nesudėtinga e. prekyba

VISKAS, KĄ JUMS REIKIA
ŽINOTI APIE NAUJĄSIAS
E. PREKYBAI
TAIKOMAS PVM
TAISYKLES
Informacija pašto paslaugų teikėjams ir kurjeriams

Kas keičiasi nuo 2021 m. liepos 1 d.?
Nuo 2021 m. liepos mėnesio nuotolinei prekybai prekėmis
į ES iš trečiųjų šalių ir ES viduje bus taikomos naujos PVM
taisyklės. Nuo 2021 m. liepos 1 d. bus panaikinta pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) importo lengvata importuojant prekes,
kurių vertė neviršija 22 EUR.

Didesnės nei 150 EUR eurų vertės importuojamų prekių
apmokestinimas muitais ir PVM nesikeičia.
Kadangi atliekate pagrindinį vaidmenį veždami ir platindami
prekes, Jums tenka ir deklaruoti jas muitinėje. Susipažinkite
ir informuokite savo klientus, apie naująją tvarką.

Todėl PVM bus taikomas visoms į ES importuojamoms
prekėms. Importuojamoms prekėms, kurių vertė neviršija
150 EUR, galimi du supaprastinti PVM surinkimo mechanizmai.
1. Vienas yra skirtas prekybininkams ir prekyvietėms /
platformoms internete, kurie gali PVM surinkti tiesiogiai iš
pirkėjo ir deklaruoti bei sumokėti PVM „vieno langelio“ principu
veikiančioje importo sistemoje (IOSS)1;
2. Kitas – skirtas pašto paslaugų teikėjams ir kurjeriams
deklaruoti ir sumokėti importo PVM (specialiosios
procedūros), jeigu pardavėjai arba prekyvietės / platformos
nepasirinko registruotis IOSS sistemoje.
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Daugiau informacijos apie IOSS pateikta mūsų svetainėje adresu https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
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Ką reikia žinoti apie
nuotolinę prekybą ES viduje?
Internetu prekiaujančioms bendrovėms ir prekyvietėms /
platformoms nuotolinės prekybos prekėmis ES viduje taisyklės
tampa paprastesnės, todėl sumažėja administracinė našta
ir sukuriamos palankios sąlygos, skatinančios e. prekybą ES
viduje. Kadangi ES viduje nėra sienų, pašto paslaugų teikėjai
ir kurjeriai gali naudotis ES bendrąja skaitmenine rinka.

Ką turi daryti pašto
paslaugų teikėjai ir kurjeriai?
Užsiregistravę IOSS sistemoje internetu prekiaujančios
bendrovės ir prekyvietės / platformos gauna IOSS PVM
kodą. Šį IOSS PVM kodą pašto paslaugų teikėjai ir kurjeriai
naudoja importuojamoms prekėms deklaruoti muitinėje. Jie
tai gali daryti bet kurioje valstybėje narėje, neatsižvelgiant
į prekių paskirties vietą. Muitinės tarnybos patikrina IOSS
PVM galiojimą ir tada siunta gali būti pristatyta klientui.
Paprasčiau ir būti negali!
Jeigu internetu prekiaujančios bendrovės ir prekyvietės
/ platformos nesiregistruoja IOSS sistemoje, PVM turi
būti sumokėtas prieš pristatant prekes klientui. Šiomis
aplinkybėmis prekes išmuitinti galima tik toje valstybėje
narėje, kurioje jos bus pristatomos klientui. PVM gali būti
surinktas:
naudojantis specialiosiomis procedūromis: pašto paslaugų
teikėjai ir kurjeriai surinks PVM iš kliento ir kas mėnesį
sumokės kompetentingoms institucijoms.
Toks supaprastinimas suteiks pinigų srautų privalumų
pašto paslaugų teikėjams ir kurjeriams, sumažindamas
papildomų administravimo veiksmų, susijusių su PVM
surinkimu;
naudojantis standartinėmis muitinės procedūromis:
klientas sumokės PVM pašto paslaugų teikėjams arba
kurjeriams ar tiesiogiai kompetentingoms institucijoms.

Nauda pašto paslaugų
teikėjams ir kurjeriams
Didesnė kontrolė. Kadangi esate pagrindinis prekių vežėjas
ir platintojas, todėl Jums tenka prievolė deklaruoti jas
muitinėje.
Spartesnė procedūra. Naujosiomis taisyklėmis, įskaitant
perėjimą prie elektroninio duomenų perdavimo, siekiama
galiausiai supaprastinti procedūras ir užtikrinti spartesnį
išmuitinimą, kad galėtumėte greičiau pristatyti prekes
savo klientams.

Žodynėlis
Nuotolinė prekyba prekėmis,
importuojamomis iš trečiųjų šalių
arba trečiųjų teritorijų, reiškia tiekimą
prekių, išsiųstų arba vežamų tiekėjo
arba jo vardu, įskaitant atvejus, kai
tiekėjas netiesiogiai dalyvauja vežant
arba išsiunčiant prekes valstybėje
narėje esančiam klientui.
Nuotolinė prekyba prekėmis ES
viduje reiškia prekybą prekėmis
(kurios jau laisvai cirkuliuoja ES viduje),
esančiomis vienoje valstybėje narėje,

kurios tiekėjo / pardavėjo vardu
parduodamos ir išsiunčiamos kitoje
valstybėje narėje esančiam klientui.
ES valstybės narės: Airija, Austrija,
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija,
Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras,
Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva,
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,
Portugalija, Prancūzija, Rumunija,
Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija,
Vengrija ir Vokietija.
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 augiau informacijos: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

