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VISKAS, KĄ JUMS REIKIA
ŽINOTI APIE „VIENO LANGELIO“
PRINCIPU VEIKIANČIĄ
IMPORTO SISTEMĄ (IOSS)
Informacija pardavėjams
Kas keičiasi nuo 2021 m. liepos 1 d.?
Nuo 2021 m. liepos 1 d. bus panaikinta pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) lengvata importuojamoms prekėms, kurių
vertė neviršija 22 EUR. Todėl PVM bus taikomas visoms į ES
importuojamoms prekėms.

Kas tai yra „vieno langelio“
principu veikianti importo
sistema (IOSS)?
IOSS palengvina PVM surinkimą, deklaravimą ir sumokėjimą
pardavėjams, kurie vykdo nuotolinę prekybą importuojamomis
prekėmis ES esantiems pirkėjams. IOSS taip pat palengvina
procedūrą ir pirkėjui, kuris turi sumokėti tik pirkdamas,
todėl jam nebereikia mokėti jokių netikėtų mokesčių po
prekių pristatymo. Jeigu pardavėjas nėra registruotas
IOSS sistemoje, pirkėjas turi sumokėti PVM ir paprastai
muitinio įforminimo mokestį, kurį nustato vežėjas, kai prekės
importuojamos į ES.

IOSS PALENGVINA
PVM SURINKIMĄ,
DEKLARAVIMĄ IR
SUMOKĖJIMĄ

„Vieno langelio“ principu veikianti importo sistema (IOSS) buvo
sukurta siekiant palengvinti ir supaprastinti PVM deklaravimą
ir sumokėjimą vykdant nuotolinę prekybą importuojamomis
prekėmis, kurių vertė neviršija 150 EUR.

Kokį prekių tiekimą apima
IOSS?
IOSS apima nuotolinę prekybą prekėmis, kurios yra:
pardavimo metu išsiunčiamos arba gabenamos iš už
ES ribų;
išsiunčiamos arba gabenamos siuntomis, kurių vertė
neviršija 150 EUR;
nėra apmokestinamos akcizais (paprastai taikomais
alkoholio ir tabako gaminiams).

Kaip veikia IOSS?
IOSS sistemoje registruoti pardavėjai turi taikyti PVM, kai
parduoda prekes, skirtas pirkėjui esančiam ES valstybėje
narėje. Taikomas ES valstybės narės, į kurią prekės
pristatomos, PVM tarifas. Informacija apie ES galiojančius
PVM tarifus pateikta Europos Komisijos svetainėje1 ir
nacionalinių mokesčių administratorių svetainėse.

1

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
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GALIMOS TAM
TIKROS IŠIMTYS
Kaip užsiregistruoti IOSS
sistemoje?
Nuo 2021 m. balandžio 1 d. savo komercinę veiklą galite
užregistruoti bet kurios ES valstybės narės IOSS portale.
Jeigu Jūsų bendrovė įsteigta ne ES, Jūs turite paskirti ES
įsisteigusį tarpininką, kad galėtumėte savo PVM prievoles
vykdyti IOSS sistemoje. Jūsų IOSS registracija galioja visoms
nuotolinės prekybos būdu importuojamoms prekėms ES
esantiems pirkėjams.

Ką turite daryti, jeigu
naudojatės IOSS?
Jeigu naudojatės IOSS, Jūs turite:
nurodyti PVM sumą, kurią ES esantis pirkėjas turi sumokėti,
ne vėliau kaip galutinai baigiant užsakymo procedūrą;
užtikrinti PVM surinkimą iš pirkėjo pristatant visas
reikalavimus atitinkančias prekes, kurių galutinė paskirties
vieta yra ES valstybė narė;
užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančios prekės būtų
siunčiamos siuntomis, kurių vertė neviršija 150 EUR;
kai įmanoma, sąskaitoje nurodyti kainą, kurią pirkėjas
sumokėjo EUR;
pateikti elektroninę mėnesinę PVM deklaraciją per IOSS
portalą valstybėje narėje, kurioje esate registruoti IOSS;
kas mėnesį sumokėti PVM deklaracijoje deklaruotą PVM
sumą valstybei narei, kurioje esate registruoti IOSS;
10 metų išlaikyti įrašus apie visus reikalavimus
atitinkančius IOSS prekybos sandorius;
pateikti informaciją reikalingą išmuitinimui, įskaitant IOSS
PVM mokėtojo kodą, prekes prie ES sienos deklaruojančiam
asmeniui.

PVM už nuotoliniu būdu parduodamas
importuojamas prekes neturite apskaičiuoti šiomis
aplinkybėmis:
tam pačiam pirkėjui parduodate keletą prekių
ir šios prekės siunčiamos siunta, kurios vertė
viršija 150 EUR. Šios prekės bus apmokestintos
jas importuojant į ES valstybę narę;
nuotolinė prekyba prekėmis vykdoma pasitelkus
elektroninę sąsają,1 pvz., prekyvietę arba
platformą. Šiomis aplinkybėmis už mokėtiną
PVM yra atsakinga elektroninė sąsaja.
1 Elektroninėms sąsajoms, tokioms kaip prekyvietės
arba platformos, skirta informacija pateikta
specialiame lankstinuke

Žodynėlis
Nuotolinė prekyba prekėmis,
importuojamomis iš trečiųjų šalių
arba trečiųjų teritorijų, reiškia tiekimą
prekių, išsiųstų arba gabenamų tiekėjo
/ pardavėjo arba jo vardu, įskaitant
atvejus, kai tiekėjas netiesiogiai
dalyvauja gabenant arba išsiunčiant
prekes valstybėje narėje esančiam
klientui.

asmeniui, kuriam tas tarpininkas
atstovauja.

Tarpininkas – tai ES įsteigtas
apmokestinamasis asmuo. Šis asmuo
turi vykdyti visas nustatytas IOSS
prievoles, įskaitant PVM deklaravimą
ir sumokėjimą už nuotolinę prekybą
importuojamomis prekėmis. Šiam
tarpininkui bus suteiktas IOSS
sistemos PVM mokėtojo kodas, skirtas
kiekvienam apmokestinamajam

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.

Ne ES įsisteigę apmokestinamieji
asmenys turi paskirti tarpininką,
kad galėtų naudotis IOSS. Kiti
apmokestinamieji asmenys gali
paskirti tarpininką, bet to daryti
neprivalo.

D
 augiau informacijos: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

