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AB Lietuvos pašto nuotrauka
Daugelio Europos Sąjungos (ES) verslo šakų atstovai, turintys prekybinių ar logistinių santykių su Jungtine Karalyste
(JK), rengiasi BREXIT‘ui. 2021 metų sausio 1 dieną JK ES šalių atžvilgiu taps trečiąja šalimi, todėl iš jos į Lietuvą
atkeliaujančioms prekėms turės būti taikomi muitinės formalumai. Į JK iš Lietuvos atgabentos prekės minėtų procedūrų
taip pat neišvengs.
Pokyčiams ruošiasi ir Lietuvos paštas, kurio vieną didžiausių eksporto rinkos dalių sudaro į JK siunčiamos siuntos. Iki šiol
aktyviai buvo siunčiamos ir siuntos iš JK į Lietuvą. Taigi, bendrovėje yra peržiūrimos tiek siuntų gavimo, tiek ir išsiuntimo
procedūros, vykdoma aktyvi komunikacija laukiančių pasikeitimų klausimais.
FORMALUMAI ATLIEKAMI LIETUVOJE - POKYČIAI DEKLARAVIMO IR APMOKESTINIMO SRITYSE
Eksportas
Eksporto srityje pasikeitimai įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Paštu į JK siunčiant daiktus/ prekes, priklausomai nuo jų vertės,
bus privaloma pildyti pašto muitinės deklaraciją CN 22 arba CN 23. Jeigu siuntos turinį sudarys rašytinė korespondencija
(dokumentai), šis reikalavimas nebus taikomas – tokio tipo korespondencijos tikrinimas nepatenka į muitinės
reguliuojamą sritį.
Per Lietuvos paštą siunčiamiems siuntiniams ir tarptautiniam greitajam paštui, nepriklausomai nuo bendros siuntinyje
esančių prekių/ daiktų vertės, jau ir dabar reikia pildyti CN 23 formą, kuri atstoja siuntinio lydraštį. Po JK išstojimo iš ES,
šį dokumentą reikės pildyti būtent muitinės reikmėms.
Papildomai prie pašto muitinės deklaracijos formos, jei siuntos vertė viršys 1000 Eur ir (arba) jeigu prekėms bus taikomi
tam tikri draudimai ar apribojimai, reikės įforminti standartinę eksporto deklaraciją ir pateikti kitus muitinės formalumų
atlikimui būtinus dokumentus - sąskaitas, licencijas, leidimus ir pan.
Importas
Importo srityje Lietuvos paštas išskiria du JK išstojimą iš ES liečiančius pasikeitimų įsigaliojimo etapus.
Pirmas etapas: 2021.01.01
2021 m. sausio 1 d., sietina su pereinamojo laikotarpio pasibaigimu, kai iš JK atvykusios ir nuo šios datos faktiškai muitinei
pateiktos prekės bus laikomos ES muitinės statuso neturinčiomis prekėmis, kurioms turi būti taikomi muitinės kontrolės
veiksmai.
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Be jokių importo mokesčių nuo nurodytos datos iki 2021 m. liepos 1 d. galės būti importuojamos tik smulkiose siuntose
atsiunčiamos prekės, kurioms netaikomi jokie draudimai ar apribojimai ir, kurių vertė bus ne didesnė nei 22 Eur. Lengvata
galios ir nekomercinio pobūdžio siuntoms, t. y., privataus asmens kitam privačiam asmeniui atsiunčiamoms dovanoms, jei
jų vertė neviršys 45 Eur.
Siuntų vertei viršijus nustatytas neapmokestinamumo ribas, bus skaičiuojamas importo PVM, o jeigu siuntoje esančių
prekių vertė bus didesnė nei 150 Eur, ir muitas (jei nustatytas).
Antras etapas: 2021.07.01
2021 m. liepos 1 d., žyminti importo PVM lengvatos panaikinimo pradžią ir deklaravimo naujoves – tai pokyčiai, kurie palies
ne tik JK, kuri jau nebebus ES sudėtyje, tačiau visas iš trečiųjų šalių atgabenamas mažavertes, t. y., 22 Eur neviršijančias,
siuntas su prekėmis. Tai reiškia, kad nuo šios datos visos iš trečiųjų šalių, tarp jų ir iš JK, pašto siuntose atgabentos
prekės turės būti deklaruojamos pateikiant joms elektroninę importo muitinės deklaraciją ir joms bus taikomi nustatyti
importo mokesčiai bei tarptautinės pašto siuntos pateikimo muitinei mokestis.
Atleidimo nuo importo mokesčių lengvata 45 Eur vertės neviršijančioms dovanoms, kai jas neatlygintinai siunčia fiziniai
asmenys kitiems fiziniams asmenims, ir toliau liks galioti.
Taigi nuo 2021 m. liepos 1 d. importo PVM bus skaičiuojamas visoms importuojamoms komercinio pobūdžio prekėms,
nepriklausomai nuo jų vertės, ir nekomercinio pobūdžio prekėms tais atvejais, kai jų vertė viršys 45 Eur ribą. Jeigu
siuntos vertė bus didesnė nei 150 Eur, atitinkamai bus pritaikomas ir muito tarifas (jei nustatytas).
SVARBU
Primenant apie mokestinių lengvatų taikymo ribas ir sąlygas, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad:
visos (ne)apmokestinamumo ribos yra vertinamos atsižvelgiant į siuntos vertę be siuntimo išlaidų. Tačiau, jeigu
lengvatos

taikymo

vertinė

riba

viršijama,

mokesčiai

skaičiuojami

nuo

prekių

muitinės

vertės

ir

PVM

apmokestinamosios vertės, į kurias siuntimo išlaidos privalo būti įskaičiuotos.
mokestinės lengvatos galios (kaip ir lig šiol tebegalioja kitoms ne ES šalių prekėms), jei muitinei nekils abejonių dėl
siuntose esančių prekių deklaruotos vertės.

EORI kodas
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad verslo ir privatiems klientams tvarkant importo ir eksporto muitinės formalumus (kai
forminama standartinė muitinės deklaracija) gali reikėti Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodo
(EORI), kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia ES valstybės narės muitinė.
EORI registracijai reikalingus duomenis galima pateikti iš anksto, iki JK išstojimo iš ES datos, arba tuo metu, kai pirmą
kartą
pateikiama
muitinės
deklaracija.
Daugiau
informacijos
apie
tai
rasite
čia
(https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis#null).
MUITINĖS FORMALUMAI JK
Daugelį domina, kokių pasikeitimų galima tikėtis gavus siuntą JK. Naujovių tikrai bus ir gana esminių. Jungtinėje
Karalystėje siuntos bus deklaruojamos ir apmokestinamos importo mokesčiais pagal ten įsigaliosiančius mokesčių ir
muitų teisės aktus.
Nuo 2021 metų sausio 1 d. importo mokesčiai JK bus taikomi ir mažavertėms siuntoms. Už į JK siunčiamas kitose šalyse
parduodamas prekes, kurių vertė neviršija 135 svarų (150 Eur), importo mokesčius surinkti ir pervesti į JK biudžetą turės
būtent prekių pardavėjas. Tam bus reikalinga speciali PVM mokėtojo registracija JK, siuntėjas turės gauti JK EORI kodą.
Importo mokesčius už siuntas, kurių vertė bus didesnė nei 135 svarai, ir toliau surinkinės JK paštas. Pokyčiai nelies
akcizais apmokestinamų prekių bei fizinių asmenų neatlygintinai siunčiamų siuntų (dovanų). Daugiau informacijos apie
tai galima rasti JK vyriausybės oficialiame tinklapyje (https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vattreatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseasgoods-sold-to-customers-from-1-january-2021).
PATARIMAI PAŠTO KLIENTAMS
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Lietuvos paštas ragina savo klientus atsakingai planuoti siuntų į JK siuntimą arba iš JK gavimą ir įsivertinti, ar tokios
siuntos pasieks gavėją iki 2020 m. pabaigos. Siuntimu pasirūpinti skatiname pagal galimybes kuo anksčiau, kad dėl
objektyvių priežasčių, t. y., kalėdiniu laikotarpiu išaugusių siuntų srautų, Covid-19 situacijos ir pokyčių, susijusių su Brexit,
tikėtinai užsitęsusio siuntų pristatymo laiko nekiltų neplanuotų problemų.
Keblumų gali kilti ir su iš JK siuntose grąžintomis prekėmis, kurios bus išsiųstos į JK dar iki pereinamojo laikotarpio
pabaigos, o atgal į Lietuvą sugrįš naujai suformuotose siuntose pereinamajam laikotarpiui pasibaigus. Norint pasinaudoti
atleidimo nuo importo mokesčių lengvata, tokios prekės turės būti deklaruojamos muitinei, forminant standartinę
muitinės deklaraciją ir pateikiant įrodymus, būtinus lengvatos taikymui, t. y. reikės įrodyti, kad prekės grįžo nepakeisto
pavidalo bei turės būti pateikti prekių išgabenimą iš LT (ES) patvirtinantys įrodymai. Taigi, klientai turės pasirūpinti
visais reikalingais dokumentais, o, ar jie bus pripažinti tinkamais, muitinė vertins individualiai.
Detalesnės nuolat atnaujinamos informacijos dėl Brexit, pašto muitinės deklaracijų pildymo, siuntų deklaravimo muitinei,
apmokestinimo konkrečiais importo mokesčiais ribų, pašto muitinės deklaracijų pildymo, siuntimo tarifų pasikeitimo
rasite Lietuvos pašto svetainėje adresu www.post.lt (http://www.post.lt)
Tema(os): muitinės procedūros ir susiję eksporto / importo formalumai
Rinka(os): ES - Europos Sąjunga , LT - Lietuva , UK - Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Leidinio autorinės teisės: Muita UAB
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