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Nuo šiol iš Jungtinės Karalystės parduotuvių internetu 
perkamoms prekėms taikomi tie patys mokesčiai, kaip ir iš ES 
nepriklausančių šalių mažmenininkų internetu įsigyjamoms 
prekėms. Kad išvengtumėte nemalonių staigmenų, užsisakydami 
prekes internetu iš Jungtinės Karalystės, visada atidžiai 
perskaitykite pirkimo sąlygas ir informaciją apie prekės 
pristatymą.

Visose ES pirkėjus aptarnaujančiose svetainėse vartotojui 
turi būti nurodyta galutinė jo perkamų prekių ir paslaugų 
kaina. Ji turi apimti visus mokesčius ir kitas rinkliavas. 
Jei iš anksto apskaičiuoti galutinę kainą neįmanoma, vartotoją 
privaloma įspėti, jog jo perkamoms prekėms gali būti taikomi 
papildomi mokesčiai. Per svetainę pasiteiraukite, kiek maždaug 
jums gali tekti mokėti papildomai, ir palyginkite kainą su kitais 
pasiūlymais.

PERKATE PREKES INTERNETU IŠ JUNGTINĖS 
KARALYSTĖS SVETAINIŲ?

SUSIPAŽINKITE SU NAUJOMIS TAISYKLĖMIS

Kokius mokesčius gali tekti mokėti?

Prekėms, kurios į ES atkeliauja 
iš jai nepriklausančios šalies, 

taikomas PVM – lygiai taip pat, 
kaip ES įsigyjamoms prekėms.*

Jungtinėje Karalystėje 
perkamiems alkoholio ir tabako 

gaminiams taip pat taikomi 
akcizai.

Jei bendra užsisakomų prekių 
vertė viršija 150 eurų ir jos 
nepagamintos Jungtinėje 

Karalystėje, turėsite mokėti 
muitus, kai jos bus įvežtos į ES.

* Pasiteiraukite savo valstybės narės institucijų, ar nėra nustatyta vertės riba, kurios neviršijus internetu įsigytoms prekėms PVM netaikomas. Nuo 2021 m. liepos 1 d.
tokios ribos visoje Europos Sąjungoje bus panaikintos ir PVM reikės mokėti už visas internetu ne ES šalyse perkamas prekes.

Apmokestinimas ir 
muitų sąjunga

 proc.
PVM



Peteris Airijoje internetu užsisako Kinijoje pagamintas 
elektronines prekes iš Jungtinėje Karalystėje įsisteigusio 
pardavėjo. Prekių vertė – 160 eurų (be PVM) ir Jungtinės 
Karalystės įmonė Peteriui išrašo sąskaitą su šia suma. 

Jungtinės Karalystės įmonė importo 
į ES mokesčius už siuntą paveda 

sutvarkyti savo siuntų tarnybai.

Peteris internetu 
prekiaujančiai įmonei 
sumoka 160 eurų. 

Kadangi užsisakytos 
elektroninės prekės 

pagamintos ne Jungtinėje 
Karalystėje, Peteriui prekės 

bus pristatytos tik sumokėjus 
muitą.

Tada jis gaus sąskaitą iš Airijos muitinės (arba pašto 
paslaugų vykdytojo arba siuntų tarnybos), kurioje iš jo bus 
reikalaujama sumokėti importo mokestį ir PVM. 

Ana Ispanijoje iš Jungtinės 
Karalystės svetainės užsisako 

Jungtinėje Karalystėje 
pagamintų alkoholinių gėrimų 
už 30 eurų (be PVM). 

Jungtinės Karalystės 
pardavėjas importo į ES 

mokesčius už siuntą paveda 
sutvarkyti savo siuntų tarnybai.

Užsisakytoms prekėms muitai 
netaikomi, nes jos pagamintos Jungtinėje 

Karalystėje. Tačiau Ana iš Ispanijos muitinės arba pašto 
paslaugų vykdytojo gauna sąskaitą, kurioje nurodyta, 
kad prieš pristatant užsisakytus gėrimus ji turi sumokėti 
importo PVM ir akcizą.

Kaip mokami užsisakomoms prekėms taikomi mokesčiai?
Importo PVM

Pirkdami prekę internetu iš Jungtinės Karalystės, turėsite sumokėti PVM – lygiai taip pat kaip 
iki „Brexit‘o“. PVM mokamas mokant už prekę svetainėje arba prekybininkas gali pavesti pašto 
paslaugų vykdytojui arba siuntų tarnybai jo vardu paimti iš jūsų PVM pristatant prekę. Tai turi būti 
aiškiai paaiškinta svetainėje. 

Akcizai ir muitai

Nelygu, kokias prekes perkate, gali būti, kad iš muitinės, pašto paslaugų vykdytojo arba siuntų 
tarnybos gausite sąskaitą, kurioje iš jūsų bus reikalaujama sumokėti akcizą ir (arba) muitą. 
Prekės jums bus perduotos tik sumokėjus šiuos mokesčius.

Išsamią informaciją apie internetu įsigyjamas prekes iš  ES nepriklau-
sančios šalies rasite čia:

https://europa.eu/!WM73dj

1 pavyzdys 2 pavyzdys

Atminkite
ES nepriklausančių šalių įmonės turi aiškiai 

paaiškinti visus mokesčius ir rinkliavas, taikomas 
perkamoms prekėms, ir ši informacija turi būti nu-

rodyta prieš galutinai patvirtinant pirkimą.

Išmuitinimo mokesčiai 

Pašto paslaugų vykdytojai arba siuntų tarnybos taip pat gali taikyti mokestį už išmuitinimo paslaugą. 
Šio mokesčio pašto paslaugų vykdytojas arba siuntų tarnyba gali pareikalauti pristatydami prekę arba 
toks mokestis gali būti įskaičiuotas į galutinę jūsų mokamą prekės kainą. Prekėms, už kurias netaikomi 
muitai (pvz., kurių bendra vertė nesiekia 150 eurų), taip pat taikomas išmuitinimo mokestis.
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