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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SRITIES ES TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, visa Sąjungos pirminė ir antrinė teisė
Jungtinei Karalystei nebebus taikoma nuo 2019 m. kovo 30 d. 00.00 val. Vidurio
Europos laiku (toliau – išstojimo diena).2 Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja
valstybe3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, apmokestinamiesiems asmenims primenama apie teisines pasekmes pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) srityje, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus
trečiąja valstybe.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos PVM srities ES taisyklės, visų
pirma 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės
mokesčio bendros sistemos4 (toliau – PVM direktyva) ir 2008 m. vasario 12 d. Tarybos
direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės
mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM
grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias
taisykles5, Jungtinei Karalystei nebetaikomos. Visų pirma dėl to atsiranda su
apmokestinamųjų sandorių tvarka (žr. 1 skyrių) ir PVM grąžinimu (žr. 2 skyrių) susijusių
pasekmių6. 7
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji valstybė – valstybė, nesanti ES nare.

4

OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

5

OL L 44, 2008 2 20, p. 23.

6

Šiuo pranešimu papildomas 2018 m. sausio 30 d. paskelbtas „Pranešimas suinteresuotiesiems
subjektams – Jungtinės Karalystės išstojimas ir ES taisyklės muitų ir netiesioginio apmokestinimo
srityje“.

1.

PVM MOKĖJIMAS IR JO MOKĖJIMO PRIEVOLĖ
1.1.

Prekių tiekimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės tvarka
1.1.1.

ES PVM mokėjimo / deklaracijų, susijusių su tarpvalstybiniu prekių
tiekimu, taisyklės
ES PVM teisės aktais nustatyta skirtinga PVM mokėjimo /
deklaracijų, susijusių su tarpvalstybiniu prekių tiekimu / įsigijimu ir
vežimu į valstybes nares iš trečiųjų valstybių ir atvirkščiai, tvarka.
Nuo išstojimo dienos ES taisyklės, taikomos tarpvalstybiniam prekių
tiekimui ir vežimui iš vienos ES valstybės narės į kitą, nebebus
taikomos santykiams tarp 27 ES valstybių narių ir Jungtinės
Karalystės (pvz., negalės būti taikoma Bendrijos viduje tiekiamoms
ir įsigyjamoms prekėms taikoma tvarka arba nuotolinės prekybos
tvarka prekėms, siunčiamoms iš Jungtinės Karalystės ir į ją).
Kitaip tariant, nuo išstojimo dienos prekių tiekimui tarp ES ir
Jungtinės Karalystės ir vežimui taikomos importo ir eksporto PVM
taisyklės. Tai reiškia, kad prekės, įvežamos į ES PVM taikymo
teritoriją iš Jungtinės Karalystės arba išvežamos iš tos teritorijos į
Jungtinę Karalystę, bus prižiūrimos muitinės ir joms gali būti
taikomas muitinis tikrinimas pagal 2013 m. spalio 9 d. Reglamentą
(ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas8.


Prekes importuojant į ES9 reikės mokėti PVM, kurio tarifas
sutaps su tarifu, taikomu tų pačių prekių tiekimui Europos
Sąjungoje10. PVM reikės sumokėti muitinei importo
momentu, nebent importo valstybė narė leis įtraukti importo
PVM į periodinę apmokestinamojo asmens PVM
deklaraciją11. Apmokestinamoji suma grindžiama muitine
verte, tačiau pridedant: a) mokesčius, muitus ir rinkliavas,
kuriuos reikia mokėti už importo valstybės narės ribų, taip pat
tuos, kuriuos reikia mokėti importuojant prekes, išskyrus
privalomą sumokėti PVM, ir b) atsitiktines išlaidas,
pavyzdžiui, komisinių mokesčių, pakavimo, transporto ir
draudimo išlaidas, atsiradusias iki pirmosios paskirties vietos
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ES ir JK derybose dėl susitarimo dėl išstojimo ES bando susitarti su Jungtine Karalyste dėl sprendimų,
susijusių su prekių tiekimu arba paslaugų teikimu, įvykusiu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Visų
pirma žr. naujausią susitarimo dėl išstojimo projektą, dėl kurio susitarta derybininkų lygmeniu. Šį
dokumentą
galima
rasti
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf . Taip pat žr. bendrą pareiškimą, kurį 2018 m. birželio
19 d.
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Jungtinės
Karalystės
Vyriausybės
derybininkai
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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PVM direktyvos 2 straipsnio 1 dalies d punktas.
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PVM direktyvos 94 straipsnio 2 dalis.
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PVM direktyvos 211 straipsnis.
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importo valstybės narės teritorijoje, taip pat atsitiktines
išlaidas, atsiradusias vežant į kitą paskirties vietą Sąjungoje,
jei pastaroji yra žinoma apmokestinimo momentu12.
Sąjungos prekėms, išvežamoms iš ES muitų teritorijos, bus
privaloma eksporto muitinės procedūra. Pirmiausia eksportuotojas
pateiks prekes ir išankstinę išvežimo deklaraciją (muitinės
deklaraciją, reeksporto deklaraciją, išvežimo bendrąją deklaraciją)
muitinės įstaigoje, atsakingoje už vietą, kurioje jis yra įsisteigęs arba
kurioje prekės supakuojamos arba pakraunamos eksportuoti
(eksporto muitinės įstaiga). Vėliau prekės bus pateikiamos išvežimo
muitinės įstaigoje, kuri gali patikrinti pateiktas prekes, remdamasi
informacija, gauta iš eksporto muitinės įstaigos, ir kuri atliks jų
fizinio išvežimo iš ES muitų teritorijos priežiūrą.
Prekėms PVM netaikomas, jeigu jos siunčiamos arba vežamos į
paskirties vietą, esančią už ES ribų13. Eksportuojamų prekių tiekėjas
turi galėti įrodyti, kad prekės iš ES išvežtos. Tokiais atvejais
valstybės narės paprastai naudoja prekių išvežimo sertifikatus,
kuriuos eksportuotojui išduoda eksporto muitinės įstaiga.
1.1.2.

Informacija apmokestinamiesiems asmenims siekiant pasirengti
išstojimui be susitarimo dėl išstojimo
ES apmokestinamieji asmenys turėtų imtis būtinų veiksmų siekdami
užtikrinti, kad galėtų pateikti visus būtinus įrodymus, susijusius su
prekių tiekimu iš Jungtinės Karalystės ir į ją Bendrijos viduje ir
prekių įsigijimu iš Jungtinės Karalystės ir į ją Bendrijos viduje prieš
išstojimo dieną ir susijusius su visomis kitomis prekėmis, kurias jie
tiekė Jungtinėje Karalystėje arba kurios gautos iš Jungtinės
Karalystės prieš išstojimo dieną.
Apmokestinamiesiems asmenims gali tekti susipažinti su prekių
importo ir eksporto muitinės procedūromis ir formalumais14.

1.2.

Paslaugų teikimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės tvarka
1.2.1.

ES PVM, susijusio su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu, taisyklės
ES PVM teisės aktuose nustatyta skirtinga PVM mokėjimo /
deklaracijų, susijusių su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu į valstybes
nares iš trečiųjų valstybių ir iš valstybių narių į trečiąsias valstybes,
tvarka. Paslaugų teikimo vieta priklauso nuo įvairių veiksnių:
pavyzdžiui, paslaugos pobūdžio, to, ar asmuo, kuriam teikiama
paslauga, yra apmokestinamasis asmuo, vietos, kurioje paslauga
teikiama, ir kt.
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PVM direktyvos 85 ir 86 straipsniai.
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PVM direktyvos 146 straipsnis.
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Žr. 2018 m. sausio 30 d. „Pranešimą suinteresuotiesiems subjektams – Jungtinės Karalystės išstojimas
ir ES taisyklės muitų ir netiesioginio apmokestinimo srityje“.
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Jungtinės Karalystės išstojimas gali daryti poveikį Jungtinėje
Karalystėje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, nuo
išstojimo dienos teikiantiems paslaugas ES, ir ES įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims, nuo išstojimo dienos teikiantiems
paslaugas Jungtinėje Karalystėje.
Visų pirma valstybėms narėms leidžiama reikalauti, kad būtų
paskirtas apmokestinamojo asmens fiskalinis agentas, jeigu paslaugas
teikiantis apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs trečiojoje
valstybėje, kuri nevykdo administracinio bendradarbiavimo ir
neteikia PVM išieškojimo pagalbos15. Nuo išstojimo dienos šis
reikalavimas gali būti taikomas Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems
apmokestinamiesiems asmenims.
Jungtinėje Karalystėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, taikantys
vieno langelio principu grindžiamą minisistemą (angl. mini one-stop
shop, MOSS) įmonių vartotojams ES teikiamoms telekomunikacijų,
transliavimo ir elektroninėms paslaugoms, turės pakeisti savo MOSS
registraciją (žr. 1.3 punktą).
1.2.2.

Informacija apmokestinamiesiems asmenims siekiant pasirengti
išstojimui be susitarimo dėl išstojimo
ES įsisteigę apmokestinamieji asmenys turėtų imtis būtinų veiksmų
siekdami užtikrinti, kad galės pateikti visus būtinus įrodymus,
susijusius su paslaugomis, kurios prieš išstojimo dieną jų buvo
teiktos Jungtinėje Karalystėje arba kurios prieš išstojimo dieną jų
buvo gautos iš Jungtinės Karalystės.
Jungtinėje Karalystėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys turės
išsiaiškinti, ar jiems taikomos naujos prievolės mokėti mokestį
taisyklės, susijusios su paslaugomis, kurias jie teikia ES po Jungtinės
Karalystės išstojimo.

1.3.

PVM deklaracijų teikimas pasinaudojant vieno langelio principu
grindžiama minisistema
1.3.1.

ES vieno langelio principu grindžiama minisistema
Remiantis PVM direktyvos 58 straipsniu, įmonių vartotojams
teikiamos telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos
apmokestinamos PVM vartojimo valstybėje narėje.
PVM direktyvos 358–369k straipsniuose nustatyta specialiųjų
schemų, kurias taiko neįsisteigę apmokestinamieji asmenys, ES
neapmokestinamiesiems asmenims teikiantys telekomunikacijų,
transliavimo arba elektronines paslaugas, – vieno langelio principu
grindžiamos minisistemos (MOSS) – teisinė sistema. Naudodamiesi
MOSS sistema, apmokestinamieji asmenys kiekvieną kalendorinį
ketvirtį registravimosi valstybei narei teikia MOSS PVM deklaraciją.
Ta registravimosi valstybė narė išskirsto MOSS PVM deklaraciją

15

PVM direktyvos 204 straipsnis.
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pagal vartojimo valstybes nares ir perduoda duomenis skirtingoms
vartojimo valstybėms narėms.
PVM direktyvoje nustatyta MOSS sistema, kuria naudojasi
apmokestinamieji asmenys, įsisteigę ne vartojimo valstybėje narėje
(toliau – Sąjungos MOSS sistema), ir MOSS sistema, kuria naudojasi
trečiojoje valstybėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys (toliau – ne
Sąjungos MOSS sistema).
1.3.2.

Informacija apmokestinamiesiems asmenims siekiant pasirengti
išstojimui be susitarimo dėl išstojimo16
a) Vienoje iš 27 ES valstybių narių arba trečiojoje valstybėje įsisteigę
apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti MOSS naudotojai
27 valstybių narių ES ir kurie kaip įmonės Jungtinės Karalystės
vartotojams teikia telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines
paslaugas.
Šie apmokestinamieji asmenys privalo pagal PVM direktyvą mokėti
PVM už paslaugas, teiktas iki dienos, einančios prieš išstojimo dieną,
imtinai (t. y. iki 2019 m. kovo 29 d. imtinai). Prieš išstojimo dieną
Jungtinėje Karalystėje teiktų paslaugų atžvilgiu vartojimo valstybe
nare turi būti laikoma Jungtinė Karalystė. Taigi į 2019 m. pirmojo
kalendorinio ketvirčio MOSS PVM deklaracijas taip pat turėtų būti
įtraukiamos paslaugos, suteiktos Jungtinėje Karalystėje prieš
išstojimo dieną, nors apmokestinamieji asmenys tas MOSS PVM
deklaracijas turės pateikti po išstojimo dienos.

b) Apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti MOSS
naudotojai Jungtinėje Karalystėje ir kurie kaip įmonės 27 ES
valstybių narių vartotojams teikia telekomunikacijų, transliavimo ir
elektronines paslaugas.
Šie apmokestinamieji asmenys privalo pagal PVM direktyvą mokėti
PVM už paslaugas. Jeigu susitarimo dėl išstojimo nebus, kad būtų
palengvintas deklaracijų, susijusių su paslaugomis, suteiktomis nuo
2019 m. sausio 1 d. iki dienos, einančios prieš išstojimo dieną,
imtinai (t. y. iki 2019 m. kovo 29 d. imtinai), teikimas 27 ES
valstybėms narėms, šie apmokestinamieji asmenys turėtų imtis toliau
išvardytų priemonių.

16

ES ir JK derybose dėl susitarimo dėl išstojimo ES bando susitarti su Jungtine Karalyste dėl sprendimų,
susijusių su PVM deklaracijomis, teikiamomis pagal vieno langelio principu grindžiamos minisistemos
taisykles. Visų pirma žr. naujausią susitarimo dėl išstojimo projektą, dėl kurio susitarta derybininkų
lygmeniu.
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Trečiojoje valstybėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys,
kurie yra ne Sąjungos MOSS sistemos naudotojai registruoti
Jungtinėje Karalystėje. Šie apmokestinamieji asmenys turėtų
perkelti savo MOSS registraciją iš Jungtinės Karalystės į vieną iš
27 ES valstybių narių. Ankstyvas perkėlimas – netgi prieš
2019 m. pirmąjį ketvirtį – gali palengvinti būsimus MOSS
deklaracijų, pateiktų prieš išstojimo dieną, taisymus17.



Apmokestinamieji asmenys, įsisteigę trečiojoje valstybėje ir
turintys nuolatinį padalinį Jungtinėje Karalystėje ir bent
vienoje iš 27 ES valstybių narių. Jeigu šie apmokestinamieji
asmenys pasirinko registruotis kaip Sąjungos MOSS sistemos
naudotojai Jungtinėje Karalystėje ir pasilieka savo nuolatinį
padalinį Jungtinėje Karalystėje, šiems apmokestinamiesiems
asmenims šis sprendimas iš principo galioja atitinkamais
kalendoriniais metais ir kitus dvejus kalendorinius metus (pagal
PVM direktyvos 369a straipsnio antrą pastraipą). Tačiau nuo
išstojimo dienos jie negali būti registruoti kaip Sąjungos MOSS
sistemos naudotojai Jungtinėje Karalystėje, todėl jie turėtų nuo
išstojimo dienos perkelti savo, kaip Sąjungos MOSS sistemos
naudotojų, registraciją iš Jungtinės Karalystės į vieną iš 27 ES
valstybių narių18.



Tik Jungtinėje Karalystėje įsisteigę apmokestinamieji
asmenys. Jeigu šie apmokestinamieji asmenys nusprendė
registruotis kaip Sąjungos MOSS sistemos naudotojai, pasilieka
savo nuolatinį padalinį Jungtinėje Karalystėje ir nori toliau
naudotis MOSS sistema, jie turėtų pagal PVM direktyvos 359
straipsnį nuo išstojimo dienos užsiregistruoti kaip ne Sąjungos
MOSS sistemos naudotojai vienoje iš 27 ES valstybių narių, nes
nuo išstojimo dienos jie bus laikomi ES neįsisteigusiais
apmokestinamaisiais asmenimis.

Jei, remiantis 1.3.2 skirsnyje pateikta informacija, apmokestinamieji
asmenys, kurie šiuo metu yra užsiregistravę kaip MOSS naudotojai
Jungtinėje Karalystėje, užsiregistruoja kaip MOSS naudotojai vienoje iš
27 ES valstybių narių, apie savo 2019 m. pirmojo ketvirčio MOSS
sandorius, susijusius su paslaugomis, teikiamomis vartotojams 27
valstybių narių ES, jie galėtų pranešti pirmoje MOSS PVM deklaracijoje,
kurią pagal PVM direktyvos 369f straipsnį jie pateiks vienoje iš 27 ES
valstybių narių 2019 m. balandžio mėn.
17

Europos Sąjungoje deklaracijų, susijusių su atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, pataisymai gali būti
pateikiami per kitus trejus metus (Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 61 straipsnio 2
dalis).
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PVM direktyvos 369a straipsnio antroje pastraipoje nustatyta, kad apmokestinamiesiems asmenims šis
sprendimas privalomas atitinkamiems kalendoriniams metams ir dvejiems po jų einantiems
kalendoriniams metams. Tai reiškia, kad jeigu šie apmokestinamieji asmenys prieš 2017 m. nusprendė
registruotis kaip Sąjungos MOSS sistemos naudotojai Jungtinėje Karalystėje, jie jau prieš išstojimo
dieną galėtų perkelti savo, kaip Sąjungos MOSS sistemos naudotojų, registraciją į vieną iš 27 ES
valstybių narių.
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2.

PVM GRĄŽINIMAS
2.1.

ES PVM grąžinimo taisyklės
ES PVM teisės aktuose nustatyta skirtinga PVM grąžinimo tvarka, kuria
naudojasi apmokestinamieji asmenys, neįsisteigę valstybėje narėje, kurioje jie
mokėjo PVM. Ji priklauso nuo to, ar apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs
ES, ar trečiojoje valstybėje.
a) ES įsisteigę apmokestinamieji asmenys.
Remiantis PVM direktyvos 170 ir 171 straipsniais, valstybėje narėje įsisteigę
apmokestinamieji asmenys gali prašyti valstybės narės, kurioje jie nėra
įsisteigę, susigrąžinti joje sumokėtą PVM. Taikoma toliau nurodyta
procedūra.


Prašymas grąžinti PVM pateikiamas elektroninėmis priemonėmis
įsisteigimo valstybei narei ne vėliau kaip iki metų, einančių po
PVM grąžinimo laikotarpio, rugsėjo 30 d. (Direktyvos 2008/9/EB
15 straipsnis).



Prašymą grąžinti PVM įsisteigimo valstybė narė persiunčia PVM
grąžinančiai valstybei narei per 15 dienų (Tarybos reglamento
(ES) Nr. 904/201019 48 straipsnio 1 dalis).



PVM grąžinanti valstybė narė sprendimą dėl prašymo grąžinti
PVM turi priimti per keturis mėnesius (Direktyvos 2008/9/EB 19
straipsnio 2 dalis); jeigu prašymas grąžinti PVM patenkinamas,
PVM grąžinamas ne vėliau kaip per keturis mėnesius ir 10 darbo
dienų (Direktyvos 2008/9/EB 22 straipsnis); šie laikotarpiai gali
būti pratęsti, jeigu PVM grąžinanti valstybė narė paprašo
papildomos informacijos (Direktyvos 2008/9/EB 21 straipsnis).

b) Apmokestinamieji asmenys, kurie nėra įsisteigę ES.
Remiantis 1986 m. lapkričio 17 d. Tryliktąja Tarybos direktyva 86/560/EEB
dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – pridėtinės
vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra
įsisteigę Bendrijos teritorijoje, tvarkos20 (toliau – 13-oji PVM direktyva),
valstybių narių vykdomam PVM grąžinimui apmokestinamiesiems asmenims,
kurie nėra įsisteigę ES, taikomos toliau išvardytos sąlygos.


Prašymas turi būti pateiktas tiesiogiai valstybei narei, kurios
prašoma grąžinti PVM, pagal tos valstybės narės nustatytą tvarką
(13-osios PVM direktyvos 3 straipsnio 1 dalis).

19

2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir
kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, OL L 268, 2010 10 12, p. 1.

20

OL L 326, 1986 11 21, p. 40.
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2.2.



PVM grąžinimui gali būti taikomas abipusiškumo principas (tai
yra, grąžinimas leidžiamas tik jei trečioji valstybė taip pat grąžina
PVM
apmokestinamiesiems
asmenims,
įsisteigusiems
atitinkamoje valstybėje narėje (13-osios PVM direktyvos 2
straipsnio 2 dalis).



Kiekviena valstybė narė turi teisę reikalauti, kad trečiojoje
valstybėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo skirtų atstovą
mokesčių klausimais siekiant susigrąžinti PVM (13-osios PVM
direktyvos 2 straipsnio 3 dalis).

Informacija apmokestinamiesiems asmenims
išstojimui be susitarimo dėl išstojimo21

siekiant

pasirengti

a) 27 valstybių narių ES įsisteigę apmokestinamieji asmenys, kurie prašo
Jungtinės Karalystės grąžinti PVM.
Šie apmokestinamieji asmenys turi teisę susigrąžinti PVM iš Jungtinės
Karalystės už laikotarpį iki dienos, einančios prieš išstojimo dieną, imtinai
(t. y. iki 2019 m. kovo 29 d. imtinai). Kol kas nėra tikrumo dėl Jungtinės
Karalystės PVM grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra
įsisteigę Jungtinėje Karalystėje, tvarkos. Todėl 27 valstybių narių ES įsisteigę
apmokestinamieji asmenys turėtų apsvarstyti galimybę prašyti Jungtinės
Karalystės grąžinti PVM, kol Jungtinė Karalystė yra valstybė narė, su sąlyga,
kad vykdomos PVM direktyvoje ir Direktyvoje 2008/9/EB nustatytos sąlygos.
b) Jungtinėje Karalystėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, kurie prašo
vienos iš 27 ES valstybių narių grąžinti PVM.
Nuo išstojimo dienos šių apmokestinamųjų asmenų prašymai grąžinti PVM,
teikiami 27 ES valstybėms narėms, tvarkomi pagal procedūrines ES taisykles,
taikomas apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę ES (žr.
pirmiau).
Komisijos
mokesčių
ir
muitų
sąjungos
interneto
svetainėje
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) pateikiama bendroji informacija,
susijusi su galimo išstojimo pasekmėmis PVM srityje. Prireikus šie tinklalapiai bus
atnaujinti pateikiant daugiau informacijos.

Europos Komisija
Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas
21

ES ir JK derybose dėl susitarimo dėl išstojimo ES bando susitarti su Jungtine Karalyste dėl sprendimų,
kad užtikrintų PVM, susijusio su iki pereinamojo laikotarpio pabaigos atliktais sandoriais, grąžinimą
tais atvejais, kai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos prašymo grąžinti PVM apmokestinamasis asmuo
pateikti negali arba jo negali perduoti valstybė, kurioje jis yra rezidentas. Visų pirma žr. naujausią
susitarimo dėl išstojimo projektą, dėl kurio susitarta derybininkų lygmeniu. Šį dokumentą galima rasti
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf . Taip pat žr.
bendrą pareiškimą, kurį 2018 m. birželio 19 d. pateikė ES ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės
derybininkai (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50negotiations-united-kingdom_en).
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