VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2017-10-16 Nr. (18.2-31-2 E) RM-31507

DĖL ESTT BYLOS C-288/16 TAIKYMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI
prie FM), suderinusi poziciją su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-09-27 raštas Nr.
((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), informuoja, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
(toliau – ESTT) bylos C-288/16 taikymą Lietuvoje.
Pažymėtina, kad šioje byloje vertinant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/ES dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva) 146 straipsnio
1 dalies e punkto, kuriuo nurodoma, kad valstybės narės neapmokestina paslaugų teikimo,
įskaitant transporto paslaugas ir pagalbinius sandorius, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios
su prekių eksportu ar importu, taikymą, buvo nagrinėjamas ypatingas (specifinis) prekių vežimo
paslaugų atvejis.
Atsižvelgiant į šios bylos sprendime pateiktus argumentus bei į paties sprendimo
formuluotę, kuriame pažymima, kad kalbama tik apie tokį paslaugų teikimą, kuris nurodomas
aprašomoje byloje, šios bylos sprendimas taikytinas siaurai, tik tokių paslaugų, kaip įvardinta
minėtoje byloje, teikimo atveju.
Vadinasi, paslaugos, susijusios su prekių, kurioms taikoma tranzito procedūra, gabenimu į
trečiąją šalį, kai paslaugų teikėjas, naudodamas užsakovės transportą, atsakingas už transporto
priemonės vairavimą, taisymą, pripildymą kuru, muitinės dokumentų užpildymą ir pateikimą
pasienio punktuose, krovinių apsaugą, pristatymą gavėjui ir būtinus darbus kroviniams pakrauti
ir iškrauti, taikant 0 proc. PVM tarifą galėtų būti apmokestinamos tik tuo atveju, kai šios
paslaugos teikiamos tiesiogiai prekių siuntėjui arba gavėjui.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir toliau, kaip paaiškinta 45 straipsnio komentare,
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).
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