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Nr. (18.2-31-2 E) RM-6887

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO BYLŲ C-288/16 IR C-495/17 NUOSTATŲ TAIKYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dar 2017
metais su Finansų ministerija suderino poziciją dėl ESTT bylos C-288/16 nuostatų taikymo
Lietuvoje (2017-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), kai teikiamos
eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomos vežimo paslaugos.
Po suderinimo VMI prie FM parengtame paaiškinime (2017-10-16 raštas Nr. (18.2-31-2 E)
RM-31507), kurį galima rasti VMI interneto puslapyje www.vmi.lt, buvo konstatuota, kad ir
toliau, eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomos vežimo paslaugos, kaip
tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš ES teritorijos ir/ar importavimu ES teritorijoje, gali būti
apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą, ne tik tais atvejais, kai jos teikiamos tokių
atitinkamų prekių siuntėjams/gavėjams, bet ir tada, kai jos teikiamos ekspeditoriams (kaip
neatsiskleidusiems tarpininkams, kaip paaiškinta PVMĮ 45 straipsnio komentare).
2018 metais ESTT nagrinėtoje kitoje byloje C-495/17 buvo iškelti prejudiciniai klausimai,
kurie susiję su įrodymų teikiant neapmokestinamas PVM paslaugas (pagal LT teisės aktus –
paslaugas, apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą), pateikimu.
Nurodytos ESTT bylos C-495/17 sprendimo motyvacinėje dalyje (35 ir kt. punktai) vėl
buvo paminėtos bylos C-288/16 nuostatos dėl neapmokestinimo PVM paslaugų, kurios laikomos
tiesiogiai susijusiomis su prekių eksportu.
Viešoje erdvėje, atsižvelgiant į nurodytųjų bylų sprendimus, vėl buvo pradėta diskusija
dėl rizikos, kad VMI nesilaiko paminėtųjų ESTT sprendimų nuostatų, taip nepripažindama PVM
įstatymo 45 str. 1 d. ir 3 d. taikymo praktikos pasikeitimo.
Išnagrinėjusi paminėtus sprendimus bei papildomai suderinusi su Finansų ministerija
poziciją dėl ESTT bylos C-495/17 nuostatų taikymo Lietuvoje (2019-02-27 raštas Nr. ((14.17E02)-5K-1900168)-6K-1901149) VMI prie FM paaiškina, kad dėl priimtų sprendimų ESTT bylose C288/16, C-495/17 nėra pagrindo keisti PVMĮ 45 str. 1 ir 3 dalių nuostatų taikymo praktikos, kuri
išdėstyta šio straipsnio komentare
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir toliau, kaip paaiškinta PVM įstatymo 45 straipsnio
komentare, vežimo ir papildomos vežimo paslaugos, susijusios su prekių importavimu ES
teritorijoje ir/ar eksportu iš ES teritorijos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą ne tik
tada, kai jos tiesiogiai teikiamos prekių gavėjui ar siuntėjui bet ir kitais atvejais, pvz., kai jos
teikiamos tarpininkui (ekspeditoriui).
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