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AKCIZO SUSIGRĄŽINIMO SUTARTIS PRANCŪZIJA BELGIJA ISPANIJA
201.... /.........../ ..…..
Ši sutartis yra pasirašoma tarp :
GRAM TAX AND PETROLEUM, S.A.S.U,
Vadovas Gintarė Grambaitė Brunet,
SIRET 83530826300010 - SIREN 835 308 263, 12 TER rue de la mairie 66510 Saint Hippolyte France
Téléphone (FR/EN/RU) : + 33 9 50 53 44 65 ; Téléphone (LT/RU) : + 33 6 51 48 27 55, Email :
info.france@consultant.com www.transport-consultant.fr , Akcizo skyrius : ticpe@consultant.com , + 33 9 50 53
44 65, toliau « Atstovas »
Įmonės _________________, Vadovas : _____________________________________________ ______________,
_________________________, Lietuva, Įmonės kodas ________________, PVM kodas ____________, AB
bankas
______________,
Sąsk.
Nr.
_______________________________.
Kontaktinis
asmuo:
_______________________________________________________________________, toliau "Transporto įmonė"
Ši sutartis yra paslaugų teikimo sutartis.
1 straipsnis: Sutarties objektas
1. PATIKIMAS AKCIZO SUSIGRĄŽINIMAS:
PRANCŪZIJA – BELGIJA – ISPANIJA, toliau
“nurodytos šalys”
2. PVM SUSIGRĄŽINIMAS:
PRANCŪZIJA – BELGIJA – ISPANIJA –
LIUKSEMBURGAS, toliau “nurodytos šalys”
AKCIZO
MOKESČIO
SUSIGRĄŽINIMAS
ES.
Administracinės procedūros vedimas ir kita pagalba
susigrąžinant akcizo mokestį už pirktą gazolį (dyzelinį
kurą) nurodytose šalyse. Administracinę pagalbos
teikimas
susigrąžinant
akcizo
mokesčius
PRANZŪZIJOJE, BELGIJOJE, ISPANIJOJE apims :
1.PRAŠYMŲ PATEIKIMAS MUITINĖMS PER 20 D.D. nuo
informacijos pateikimo atstovui. Dokumentacijos ir
prašymų pildymas siekiant susigrąžinti akcizo mokestį
už pirktą dyzelinį bei procedūros vedimas ir pagalba su
tuo susijusiais klausimais iki akcizo susigrąžinimo
momento;
2.BENDRAVIMAS SU MUITINĖS ĮSTAIGOMIS SIEKIANT
PAGREITINTI PROCEDŪROS VEDIMĄ Papildoma įmonės
duomenų registracija muitinėse; Transporto įmonės
atstovavimas akcizo grąžinimą administruojančiose
institucijose;
3. ATSTOVO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS : TIK PO AKCIZO
SUMOS SUSIGRĄŽINIMO, APMOKĖJIMO GAVIMO
TRANSPORTO ĮMONĖS SĄSKAITOJE.
PVM MOKESČIO SUSIGRĄŽINIMAS. Administracinės
procedūros vedimas ir kita pagalba susigrąžinant PVM
mokestį, sumokėtą nurodytose šalyse. Administracinę
pagalbos teikimas susigrąžinant susigrąžinant PVM
mokestį, sumokėtą apims PRANCŪZIJA – BELGIJA –
ISPANIJA – LIUKSEMBURGAS:Administracinę pagalba
susigrąžinant PVM mokestį sumokėtą nurodytose
šalyse apims :
1. Dokumentacijos ir prašymų pildymas susigrąžinant
PVM mokestį sumokėtą nurodytose šalyse, bei pagalba
su tuo susijusiomis registracijomis internetinėse
duomenų bazėse;
2. Priedų paruošimą; Transporto įmonės atstovavimas
telefonu
akcizo
grąžinimą
administruojančiose
institucijose;
3. Kt. administracinių veiksmų atlikimą, būtiną
susigrąžinant PVM sumokėtą mokestį nurodytose
šalyse.
3. ir sertifikuotą dokumentų vertimą į prancūzų kalbą,
būtiną tikslui pasiekti : susigrąžinti PVM mokestį
sumokėtą nurodytose šalyse.

2 straipsnis : Įsipareigojimai
Transporto įmonė įsipareigoja perduoti atstovui visą
reikalingą, atstovo nurodytą, informaciją būtiną vykdyti
akcizo ar PVM mokesčių susigrąžinimą nurodytose šalyse.
Reikalingų pateikti atstovui dokumentų sąrašas bus
teikiamas kiekvieno susigrąžinimo laikotarpio pabaigoje.
Reikalaujami dokumentai gali būti pakeisti kitais
dokumentais, su sąlyga, jei šie dokumentai suteiktų
informaciją apie išmokėtino akcizo ar PVM mokestį.
Atstovui pateikti visą reikalaujamą dokumentaciją apie
išmokėtiną akcizo ar PVM mokestį.
Transporto įmonė įsipareigoja bendradarbiauti su atstovu.
Minėtus dokumentus teikia transporto įmonė siunčiant
juos el. pašto adresu: ticpe@consultant.com ar tiesiogiai
sukeliant į transporto įmonei specialiai sukurtą Cloud
paskyrą.
Atstovas įsipareigoja :
1. KONFIDENCIALUMAS. Visą transporto įmonės pateikta
informaciją laikoma konfidencialia informacija, kuriai
taikoma apsaugos papildomai kriterijai. Ši informacija
teikiama tik išimtinai valstybinėms institucijoms, ir tik
gavus transporto įmonės rašytinį sutikimą, tokiu atveju ši
informacija gali būti perduota tretiesiems asmenims.
2.Paruošti visą akcizo ar PVM grąžinimui skirtą
dokumentaciją per 20 darbo dienų nuo pilno dokumentų
pateikimo pagal atstovo nurodytą sąrašą.
3.Akcizo ar PVM susigrąžinimo prašymo ir jo siuntimo
paštu ar elektroniniu būdu, patvirtinimo kopiją persiųsti
per 5 darbo dienas nuo išsiuntimo dienos Transporto
įmonei (Pateikimo atskaita) ;
4.Siųsti kartą per mėnesį ataskaitas apie prašymų
būsenas Transporto įmonei, įmonei užklausius el.paštu:
ticpe@consultant.com ;
5.Informuoti apie visus pasikeitimus ir reikalavimus,
gautus iš muitinės ar mokesčių įstaigų.
6.Atstovauti transporto įmonę muitinės, mokesčių
įstaigose.
7. Transporto įmonei suteikti prieigą prie jos Cloud
paskyros, kuri bus naudojama prašymų būsenų sekimui ir
dokumentacijos pildymui.
ATSTOVO ATSAKOMYBĖ
Akcizo gražinimo procedūros, kuri pasibaigia akcizo
grąžinimu Transporto įmonei, orientacinis terminas yra dutrys mėnesiai nuo prašymo muitinei pateikimo dienos. Šis
terminas bet kuriuo atveju negali viršyti 92 kalendorinių
dienų. Jei atstovo pateikta akcizo susigrąžinimo byla yra su
trūkumais, t.y. nepateikti reikalaujami dokumentai tokie
kaip vilkikų registracijos pažymėjimai, nuomos sutartys,
netinkamai užpildyta akcizo grąžinimo deklaracija,
atstovas įsipareigoja atlikti visus taisymus ir pakeitimus
per penkiolika dienų nuo pranešimo gavimo. Akcizo

grąžinimo terminas gali pailgėti dėl Prancūzijos ir Belgijos
valstybinių įstaigų ar muitinių sprendimų, ir tai gali būti
nesusiję su atstovo teikiamų pagal šią sutartį paslaugų
kokybe ar valia, atstovo atlygis nebus mažinamas.
Aplinkybes, kad akcizo grąžinimo vėlavimas nėra susijęs
su atstovo paslaugų trukumu, privalo įrodyti atstovas.
Atstovui nepateikus Transporto įmonei muitinių ar
mokesčių inspekcijų el. paštu atsiųstų patvirtinimų dėl
grąžinimo termino pratęsimo, kurie nesusiję su atstovo
veiksmais, bus pareziumuojama, kad akcizo grąžinimo
vėlavimas kilo dėl ne dėl atstovo kaltės.
PVM gražinimo procedūra, kuri pasibaigia PVM grąžinimu
Transporto įmonei, orientacinis terminas yra trys mėnesiai
nuo prašymo mokesčių institucijai pateikimo dienos. Šis
terminas bet kuriuo atveju negali viršyti 92 kalendorinių
dienų.
Atstovas neatsako už informacijos administracinės bylos
akcizo ar PVM susigrąžinimui turinį ir už informacijos
tikrumą dokumentų, kuriuos jai pagal šią sutartį pateikia
Transporto įmonė, tikrumą ir teisingumą. Ši sutartis yra
administracinės
pagalbos
teikimo
sutartis,
visa
atsakomybė dėl pateiktos informacijos tikrumo yra
taikoma tiesiogiai Transporto įmonei. Pateikdama
dokumentus atstovui elektroniniu būdu, Transporto įmonė
patvirtintina ir garantuoja, kad tai yra originalių, tikrų ir
teisingų dokumentų kopijos, ir kad ji turi pateiktų
dokumentų originalus.

Atstovas įsipareigoja tinkamai parengti administracinę
bylą akcizo ar PVM susigrąžinimui ir konsultuoti Transporto
įmonę iki akcizo ar PVM sugrąžinimo dienos apie
procedūros eigą nurodytose šalyse. Sutartis yra tęstinė,
todėl ji nuolat vykdoma pagal skirtingus pavedimus.
Tinkamas paslaugų suteikimas pagal kiekvieną pavedimą
pasibaigia ne bylos pateikimu, o akcizo ar PVM mokesčio
faktiniu sugrąžinimu.
Atstovo atlygis sulygtas žemiau nurodomoje lentelėje,
tačiau jis negali būti mažesnis nei penkiasdešimt (50)
eurų už vienos paraiškos muitinei paruošimą.
Vienintelės išlaidos, kurios turės būti padengtos transporto
įmonės, tai bus paraiškos akcizo susigrąžinimui siuntimo
išlaidos, kurios sudarys 15 eurų paraiškos siuntimui ir
klientui bus įkeltos į išrašytą sąskaitą faktūrą. Atstovo
atlygio aprašymas žemiau lentelėje nr.1.
Atlygis sąskaitoje už akcizo susigrąžinimo paslaugos
vykdymą bus nurodomas ir skaičiuojamas už paraišką:
-Prancūzijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 2
kartus per metus.
-Belgijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 12 kartų
per metus.
-Ispanijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 4 kartus
per metus

3 straipsnis: Kaina
Apibrėžtų Sutarties 1 straipsnyje paslaugų vykdymui
Atstovui bus apmokama tokiu būdu: sutarties pasirašymo
dieną taikomas įkainis : AKCIZO AR PVM susigrąžinimo
bylos sudarymo ir procedūros vykdymo mokestis yra
vienkartinis, nurodomas įkainis yra įskaitant visus
mokesčius, nustatomas Atstovo atlygis už AKCIZO ar PVM
susigrąžinimo paslaugą yra skaičiuojamas už kiekvieną
muitinės ar mokesčių įstaigai pateiktą paraišką, nuo
faktiškai sugrąžintos Akcizo ar PVM mokesčio sumos. Į
atlygį yra įskaityti visi paslaugų kaštai, įskaitant, bet
neapsiribojant tenkančiais mokesčiais, todėl papildomai
jokie mokėjimai Atstovui neatliekami. Atstovo atlygio
apmokėjimo terminas yra trys mėnesiai nuo sąskaitos
pateikimo Transporto įmonei dienos. Transporto įmonė
įsipareigoja mokėti delspinigius, t.y. taikoma d 10,00 % nuo
uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Sutarties terminas yra dvylika mėnesių nuo jos sudarymo.
Sutarties galiojimas pratęsiamas automatiškai, jei nei viena
iš šalių nepranešė apie sutarties nutraukimą apie
pageidavimą nebetęsti Sutarties likus vienam mėnesiui iki
termino pabaigiasi. Bet kuri šalis turi teisę nutraukti Sutartį
anksčiau termino nesikreipdama į teismą, dėl bet kokios
priežasties, įspėdama kitą šalį raštu prieš vieną mėnesį.
Paruošus akcizo ar PVM
susigrąžinimui skirtas
administracines bylas, gali būti suteikiamos papildomos
konsultacinės paslaugos, kurios transporto įmonei yra
nemokamos ir įeina į sutartyje nurodytą kainą.

AKCIZO SUSIGRĄŽINIMAS -TICPE SISTEMA
Valstybė
Įsipilto
Akcizo
Atstovo
(Kodas)
dyzelinio
sugrąžinamos
ATLYGIS
kuro, litrų
sumos dydis
(EUR)*
skaičius
(EUR)
(Litrai)
FR, BE, ES

Iki 000.000 l

IKI 1,500.000
EUR

1,5%
+ siuntimo
išlaidos

FR, BE, ES

Iki
11.000.000 l

IKI 2,000.000
EUR

FR, BE, ES

Iki
12.900.000 l

IKI 3,000.000
EUR

1,5%
+ siuntimo
išlaidos
1,5%
+ siuntimo

išlaidos
+ siuntimo išlaidos sudarys 15 eurų paraiškos pateikimui.
*Atlygis sąskaitoje už akcizo susigrąžinimo paslaugos vykdymą
bus nurodomas ir skaičiuojamas už paraišką.
Prancūzijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 2 kartus per
metus.
Belgijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 12 kartų per metus.
Ispanijos akcizo paraiškų pateikimas vykdomas 4 kartus per
metus.

PVM SUSIGRĄŽINIMAS – EPRIS SISTEMA ES
Valstybė
PVM
Atstovo atlygis
sugrąžinamas
už
sumos dydis
susigrąžinamą
(EUR)
PVM (EUR)
PRANCŪZIJA,
BELGIJA,
LIUKSEMBURGAS IR
KT. ŠALYS
PRANCŪZIJA,
BELGIJA,
LIUKSEMBURGAS IR
KT. ŠALYS
PRANCŪZIJA,
BELGIJA,
LIUKSEMBURGAS IR
KT. ŠALYS

Iki 300.000
daugiau

ir

1,5%

600.000
daugiau

ir

1,5%

1.000.000
daugiau

ir

1,5%

Pasirašyta dviem egzemplioriais.

Akcizo susigrąžinimo paraiškų perėmimas nuo:
FRANCE, data:.....................................
BELGIQUE, data: ................................
ESPAGNE, data:..................................

Parašai :
Transporto įmonė

................................

Atstovas GRAM TAX AND PETROLEUM
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