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Pašto 
operatorius?

SMK DA 1 str.

25) Pašto paslaugų teikėjas –
valstybėje narėje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, jos paskirtas 
teikti tarptautines paslaugas 
pagal Pasaulinę pašto 
konvenciją.

Lietuvos Respublikos pašto 
įstatymo 3 str. 

23. Universaliosios pašto 
paslaugos teikėjas – pašto 
paslaugos teikėjas, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
(toliau – Vyriausybė) 
įpareigotas teikti 
universaliąją pašto paslaugą 
Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.



Kurjeriai/skubių siuntų gabentojai

• Skubių siuntų vežėjas – veiklos vykdytojas, teikiantis kompleksines 
paslaugas, kurias sudaro greitas ir (arba) per nustatytą laiką 

atliekamas siuntinių surinkimas, vežimas, muitinis įforminimas ir 
pristatymas, kai visą šių paslaugų teikimo laiką sekama, kurioje vietoje 

yra siuntos, ir vykdoma jų priežiūra;



Kitos apibrėžtys

• Pašto siuntoje esančios prekės – pašto siuntinyje arba pakuotėje 
esančios prekės, išskyrus korespondenciją, kurias pagal 1984 m. liepos 
10 d. vadovaujant Jungtinių Tautų Organizacijai priimtos Pasaulinės 
pašto sąjungos konvencijos nuostatas veža arba už kurių vežimą 
atsako pašto paslaugų teikėjas;

• korespondencija – laiškai, atvirukai, aklųjų raštu parašyti laiškai ir 
spaudiniai, neapmokestinami importo arba eksporto muitu;

• skubi siunta – atskiras objektas, kurį veža arba už kurio vežimą atsako 
skubių siuntų vežėjas;



Kas yra siunta?

Siunta - vienu metu to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui 
siunčiamos prekės, kurioms taikoma ta pati vežimo sutartis.



Tikroji 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, 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 Sąjungos muitų teritoriją;



Prekių deklaravimas muitinei iki 2021-07-01

Deklaravimas veiksmu, kai prekių tikroji vertė neviršija 22 Eur.:

Pašto operatorius deklaruoja pateikdamas CN22/CN23 muitines 
deklaracijas.

Skubių siuntų kurjeriai - kai jos atvežamos į nurodytą muitinės įstaigą 
ar kitą muitinės nustatytą ar jai priimtiną vietą, išleidimui į laisvą 
apyvartą deklaruojamos veiksmu, jeigu reikalingi duomenys yra 
priimtini muitinei.



Kodėl taip galima?

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas

24 straipsnis. Atstovavimas muitinėje

3. Pašto paslaugų teikėjai, apibrėžti Reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 
25 punkte, arba įmonės, gabenančios skubias siuntas, siunčiamas per 
pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, laikomi turinčiais jų siuntėjų arba 
gavėjų įgaliojimą deklaruoti tokias siuntas, kurių vertė neviršija 1 000 eurų, o 
neto masė neviršija 1 000 kilogramų, šių asmenų vardu, jeigu jie nėra iš 
anksto informavę pašto paslaugų teikėjų arba įmonių, gabenančių skubias 
siuntas, siunčiamas per pasiuntinių (kurjerių) tarptautinį tinklą, kad 
pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas siuntas patys arba 
paskirdami kitą atstovą muitinėje.



IV ANTRAŠTINĖ DALIS 
NEDIDELĖS VERTĖS IMPORTAS 

23 straipsnis 
Įvežamos prekės, kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip 10 EUR, 

neapmokestinamos. Valstybės narės gali neapmokestinti įvežamų prekių, jeigu jų 
bendra vertė yra didesnė kaip 10 EUR, bet ne didesnė kaip 22 EUR. 

2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/132/EB

IMPORTO PVM LENGVATA



EK atliktais skaičiavimais dėl esamos lengvatos 
ES biudžetas kasmet netenka apie 7 mlrd. Eur 

mokesčių pajamų.

Dažni pažeidimai importuojant prekes iki 22 Eur

Konkurencijos iškraipymas 

Neigiama įtaka ES verslui, kas sąlygoja darbo 
vietų iškėlimą už ES ribų.



E-PREKYBOS PAKETAS

2017 m. gruodžio 5 d.  
TARYBOS DIREKTYVA (ES) 

2017/2455

2020 m. vasario 12 d.
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO 

REGLAMENTAS (ES) 2020/194

2019 m. lapkričio 21 d. 
TARYBOS ĮGYVENDINIMO 

REGLAMENTAS (ES) 2019/2026

2019 m. lapkričio 21 d. 
TARYBOS DIREKTYVA (ES) 

2019/1995

2017 m. gruodžio 5 d.   
TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 

2017/2454

2017 m. gruodžio 5 d. 
TARYBOS ĮGYVENDINIMO 

REGLAMENTAS (ES) 2017/2459



E-PREKYBOS PAKETAS

1.Panaikinama PVM lengvata.

2.Nustatomos importo PVM deklaravimo/surinkimo schemos.



Mažos vertės siuntos deklaracija (H7)

Deklaruojant mažos vertės siuntas reikės pateikti iki 3x mažiau 
duomenų, nes:

1.  Iki 150 € nėra taikomi muitų tarifai;

2. Viena muitinės procedūra.



KOKIOS PREKĖS 
NĖRA ATLEIDŽIAMOS 

NUO IMPORTO 
MUITŲ (24 STR.)

KAS YRA 
MAŽOS/NEDIDELĖS 

VERTĖS SIUNTOS
(23 STR.)

KAS YRA 
NEKOMERCINIO 

POBŪDŽIO SIUNTOS 
(25 STR.)

2009 m. lapkričio 16 d. TARYBOS 
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009



IOSS IR SPECIALI IMPORTO PVM SCHEMA

•IOSS
• Registruotas prekybininkas arba 

jo tarpininkas.

• Pirkėjas importo PVM sumoka 
pirkimo metu.

• Prekės gali būti išleistos į laisvą 
apyvartą bet kurioje iš ES šalių.

• Mokesčius surenka ir paskirsto 
kitoms šalims vienas mokesčių 
administratorius.

• SPECIALI IMPORTO PVM 
DEKLARAVIMO IR MOKĖJIMO 

PROCEDŪRA

• Prekės gali būti išleistos į laisvą 
apyvartą, kurių siuntimas arba 
gabenimas baigiasi LT.

• Prievolė sumokėti importo PVM 
tenka asmeniui, kuriam skirtos 
prekės ir kuris jį sumoka asmeniui, 
pateikiančiam prekes muitinei.

• Asmuo, pateikiantis prekes 
muitinei, surenka importo PVM iš 
asmens, kuriam skirtos prekės, ir jį 
sumoka.





IOSS



IOSS



IOSS

PirkėjasPardavėjas
(IOSS)

Kurjeris / 
muitinės 

tarpininkas



SPECIALI IMPORTO PVM DEKLARAVIMO IR 

MOKĖJIMO PROCEDŪRA



SPECIALI IMPORTO PVM DEKLARAVIMO 
IR MOKĖJIMO PROCEDŪRA

PirkėjasPardavėjas

Kurjeris / 
muitinės 

tarpininkas



H7 duomenų rinkinio naudojimo atvėjai

Mažos vertės siuntos 
siuntimas

Specialios nuotolinės 
prekybos schemos

SPECIALI IMPORTO 
PVM DEKLARAVIMO 

IR MOKĖJIMO 
PROCEDŪRA



KADA H7 NEGALI BŪTI NAUDOJAMA



Aiškinamosios pastabos/gairės

• E-prekybai taikomų PVM taisyklių;

• Mažos vertės siuntų importo ir eksporto gairės.

Aiškinamosios%20pastabosdėle.prekybai%20taikomų%20PVM%20taisyklių
https://lrmuitine.lt/mport/failai/naujienos/2021/TAXUD-2020-01662-00-00-LT-TRA-00.pdf


Klausimai?


