
EU 27 Flow (not IE, FR or Nordics)_LT  

Kaip jūsų tiekėjas, veikiantis Jungtinėje Karalystėje, radome puikų sprendimą, supaprastinantį pirkimo procesą 
iš mūsų įmonės po „Brexit“. 

Mūsų vežėjas, „Europa Road“, sukūrė tikrai veiksmingą muitinės procesą, kuris turėtų sumažinti papildomas 
išlaidas ir panaikinti vežimo vėlavimus. Šis procesas vadinamas 

  

Šiame dokumente paaiškinama, kaip jis veikia ir ką mūsų įmonės turi atlikti drauge, kad pasinaudotų šiuo 
sprendimu. 

Ką „Europa“ daro kitaip? 

Ši įmonė įsteigė 2 strategiškai įsikūrusias muitinės agentūras, tvarkančias importo ir eksporto deklaracijas. 
Viena įkurta Prancūzijoje, o kita – Belgijoje (bei muitinės agentūra JK). 

• Kiekviena įmonė turi savo muitų atidėjimo sąskaitą. 

• Prancūzijos ir Belgijos įmonės yra registruotos veikti kaip pasaulinis atstovas PVM klausimais.  

Kartu su šiuo procesu, esama infrastruktūra padės mūsų įmonei eksportuoti prekes iš JK į ES šalis DDP 
sąlygomis, taip bus supaprastintas prekių tiekimas ES klientams po 2021 m. sausio 1 d. Procesą patvirtino 
„Deloitte“. 

  

Bendradarbiaudama su „Europa Flow“, mūsų įmonė gali eksportuoti prekes 
savo klientams DDP sąlygomis, nors mūsų įmonė nėra įsteigta Europoje. Štai, 
kaip tai vyksta. 

Tai labai paprastas procesas su keletu veiksmų.  

1. Mūsų JK įsikūrusi įmonė registruosis gauti ES EORI kodą – tam reikės tik kelių dienų ir „Europa“ 
mums padės jį gauti. 

2. Paskirsime „Europa“ veikti kaip mūsų pasaulinį atstovą PVM klausimais, kad vykdytų eksporto ir 
importo muitinės procesus.  

3. Naudosimės jos FR atidėjimo sąskaita importavimo į ES muitams mokėti.  
4. Kai eksportuosime prekes jums, ji sukurs eksporto deklaraciją JK, importo deklaraciją Prancūzijoje 

ir muitai bus mokami naudojantis atidėjimo sąskaitomis. 

  

…Kaip dėl importo PVM? 

Procesas pagrįstas Bendrijos vidaus PVM tvarka, pagal kurią galima sukurti atleidimą nuo PVM prekėms, 
importuotoms į laisvą apyvartą ES šalyje, kuri nėra galutinė ES šalis, tačiau tik ten, kur galima naudotis 
pasaulinio atstovo PVM klausimais paslaugomis. Tai atleidimas nuo PVM pagal ES PVM direktyvos 138 straipsnį 
(vadinamoji 42-00 sistema).  

Naudojantis šiuo procesu, jūsų įmonei nereikės mokėti importo PVM. Jūs tiesiog deklaruosite pirkinį PVM 
deklaracijoje kaip įprastai perkant prekes iš JK. 

Šią PVM sistemą kiekvieną dieną naudoja ne ES įsikūrusios įmonės, importuodamos prekes į Europos jūrų 
uostus, kurie gali būti ne toje pačioje šalyje kaip galutinė prekių vieta. 



Todėl vietoj, pavyzdžiui, Tolimųjų Rytų prekių, įvežamų į Roterdamą galutiniam pristatymui į Vokietiją, tai būtų 
JK prekės, importuojamos į Prancūziją galutiniam pristatymui į jūsų ES šalį. Šį procesą pasirašė „Deloitte“ 
naudodamasi PVM ir muitinių specialistų paslaugomis.  

  

Ką jūsų įmonė turės daryti kitaip? 

Jei trumpai – nieko! Jūs tiesiog deklaruosite pirkinį PVM deklaracijoje kaip įprastai. Niekas nepasikeis. 

  

Ką mūsų įmonė turės daryti kitaip? 

Mums teks padirbėti, tačiau viskas gerai, mes suprantame, kad tai bus naudinga mūsų ES įsikūrusiems 
klientams. 

Jei eksportuosime DDP sąlygomis, mūsų sąskaitoje faktūroje bus pateikta nuoroda į PVM sistemą (42-00 
sistema). 

Paprasčiausiai pasirūpinsime eksporto ir importo deklaracijomis bei tvarkysime muitų mokėjimo procesą. 

  

Skamba gana techniškai, bet nesijaudinkite. 

„Europa“, glaudžiai bendradarbiavusi su „Deloitte“, mus patikino, kad PVM traktavimas šiame procese visiškai 
atitinka reikalavimus. 

Proceso metu naudojamos esamos Europos PVM sistemos, skirtos prekių tiekimui ir įsigijimui, ir šie procesai 
naudojami kiekvieną dieną. 

Paprastai tariant, infrastruktūros, PVM sistemų ir proceso derinys pagrįstas dabartinėmis ES įmonėms 
taikomomis prekybos sąlygomis, o tai reiškia, kad jūs tiesiog deklaruojate savo pirkinį PVM deklaracijoje kaip iki 
šiol. 

Šis procesas taip pat naudingas jūsų įmonės finansinių išteklių atžvilgiu, kadangi neturėsite padengti importo 
PVM. 

Jei išlieka abejonių dėl šio proceso, kreipkitės į savo įmonės komandą, kuri rūpinasi PVM reikalavimų vykdymu, 
buhalterį, PVM specialistą ar panašius ekspertus.  

  

Apibendrinant, štai privalumai. 

• Taikant šią sistemą, jūsų įmonė neturės nerimauti dėl... 

• Muitinės tarpininko paskyrimo (suprantame, kad prekių tiekimas iš JK gali sudaryti tik mažą jūsų 
įmonės veiklos dalį, ir norime, kad jis vyktų kuo sklandžiau). 

• Su muitinės formalumais susijusių išlaidų apmokėjimu. 

• PVM ir muitų sumokėjimo iš anksto, prieš pristatant prekes. 

• Jūs tiesiog deklaruosite pirkinį PVM deklaracijoje kaip įprastai. 

Procesas pagrįstas dabartinėmis prekybos sąlygomis, taikomomis PVM, nors ir kitų metų sausio 1 dieną keičiasi 
infrastruktūra. 

Jūsų prekės bus pristatytos nevėluojant. 


