VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020-04-22 Nr. (18.2 -31-2 E) RM-17224

DĖL LENGVATŲ TAIKYMO, KAI IMPORTUOJAMOS PREKĖS, SKIRTOS KOVOTI SU COVID-19
PROTRŪKIO PADARINIAIS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM), papildydama 2020 m. kovo 25 d. parengtą paaiškinimą Nr. 32.42-31-1E) RM-9867
„Dėl suteiktos/gautos paramos Lietuvoje paskelbus valstybinio lygio ekstremalią situaciją dėl
naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“, paaiškina:
Europos Komisija, atsižvelgdama Europos Sąjungos valstybių narių prašymus priėmė
sprendimą (ES) 2020/491 neapmokestinti importo muitais ir PVM nuo 2020 m. sausio 30 d. iki
2020 m. liepos 31 d. importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis
nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu
kovojantiems asmenims.
Importo muitais ir PVM neapmokestintas prekes gali importuoti:
1) valstybinės organizacijos – tai valstybės įstaigos, viešosios įstaigos ar kiti nepelno
siekiantys viešieji juridiniai asmenys;
2) paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos. Paramos gavėjo statusas suteikiamas
Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams, turintiems minėto įstatymo ir
Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“,
nustatyta tvarka suteiktą paramos gavėjo statusą;
3) pagalbos tarnybos, kai prekės importuojamos tokių tarnybų poreikiams patenkinti
teikiant pagalbą nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID19 protrūkiu kovojantiems asmenims. Pagalbos tarnybų importuojamoms prekėms gali būti
taikomas atleidimas nuo importo muitų ir PVM, jeigu jos yra valstybinės arba paramos gavėjo
statusą turinčios organizacijos;
4) dėl pirmiau nurodytų asmenų interesų veikiantys asmenys (tiekėjai, pirkimų
organizatoriai, prekes dovanojantys subjektai ir pan.).Kai dėl pirmiau nurodytų asmenų interesų
veikiantys asmenys (tiekėjai, pirkimų organizatoriai, prekes dovanojantys subjektai ir pan.)
perduoda prekes šiems 1-3 punktuose nurodytiems asmenims, toks importuotų prekių (kurios
buvo neapmokestintos importo muitais ir PVM) perdavimas (įskaitant atvejus, kai perdavimas
atliekamas dėl prekių pardavimo) nelaikomas PVM objektu Lietuvoje - šiuo atveju laikoma, kad
prekių disponavimo teisė buvo perduota ne šalies teritorijoje.
Pažymėtina, kad jeigu 1-3 punktuose nurodyti asmenys importuotas prekes, kurios buvo
neapmokestintos importo muitais ir PVM, parduoda už atlygį tretiesiems asmenims (įskaitant
turintiems paramos gavėjo statusą) ar 4 punkte nurodyti asmenys parduoda prekes ne toms
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organizacijoms, kurių interesais jos buvo įsigytos, toks prekių pardavimas – PVM objektas
Lietuvoje.
VMI prie FM taip pat informuoja, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos parengtas išaiškinimas “Dėl EK sprendimo neapmokestinti paramai skirtų
prekių taikymo Lietuvos muitinėje“ yra paskelbtas muitinės interneto svetainėje.
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