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POKYČIAI LIETUVAI TAPUS
EUROPOS SĄJUNGOS NARE
Nuo 2004 metų gegužės 1 dienos Lietuva taps Europos Sąjungos (toliau – ES)
nare. Nuo tos dienos tarp Lietuvos ir kitų ES šalių narių nebeliks muitų sienos, vadinasi,
vykstant per vidines ES sienas, nebebus ir muitinio tikrinimo. Šalims kandidatėms įstojus
į ES išsiplės bendroji rinka, kurios pagrindas – laisvas prekių judėjimas. Todėl kroviniai
tarp ES šalių judės be jokių apribojimų: juos gabenant nereikės atlikti jokių muitinės
procedūrų, pateikti importo ar eksporto deklaracijų. Prekės iš vienos ES valstybės į kitą
judės su transporto ir prekybos dokumentais: važtaraščiais, sąskaitomis- faktūromis ir
pan. Tiesa, prie ES vidinių sienų galimi atrankiniai muitinės tikrinimai, kai remiantis
išankstine informacija žinoma, kad vežamas krovinys gali kelti grėsmę visuomenės
sveikatai ar saugumui. Tokius tikrinimus atliks muitinės mobilios grupės.
Nebelikus muitų sienų valstybinė mokesčių inspekcija perims prekių
ir paslaugų judėjimo ES kontrolę. Lietuvoje bus taikomos tokios pačios PVM
apmokestinimo procedūros kaip ir kitose ES valstybėse. Siekiant užtikrinti tinkamą
PVM administravimą šiuo metu valstybinėje mokesčių inspekcijoje modernizuojama
informacinė infrastruktūra, integruota mokesčių informacinė sistema pritaikoma prie
ES standartų, plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas ir galimybės naudotis ES
valstybių pagalba mokesčių surinkimo kontrolės srityje, įgyvendinami struktūriniai
pokyčiai, skatinant savanorišką mokesčių mokėjimą gerinamas mokesčių mokėtojų
švietimas ir konsultavimas, pradėti rengti valstybinei mokesčių inspekcijai pavestų
teisės aktų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimais dėl bendros ES pridėtinės vertės mokesčio sistemos įgyvendinimo,
tobulinamos rizikos vertinimu pagrįstos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo
kontrolės sistemos. Valstybinė mokesčių inspekcija numato tęsti pradėtus darbus.
Lietuvos muitinė planuoja, kad dėl Lietuvos narystės ES sumažės muitinės
pareigūnų poreikis. Šiuo metu Lietuvos muitinėje dirba apie 3 tūkstančius darbuotojų,
įstojus į ES apie 400 pareigūnų bus atleista iš tarnybos muitinėje. Pasikeis ir muitinės
postų skaičius. Šiuo metu Lietuvoje esama 70 postų. Numatoma, jog Lietuvai įstojus į
ES, jų liks 46. Prognozuojama, jog nuo Lietuvos narystės ES dviem trečdaliais sumažės
dabar įforminamų muitinės deklaracijų.
Tačiau muitinė ims vykdyti naujas funkcijas: ji kartu su kitomis institucijomis
turės užtikrinti ES bendrosios žemės ūkio politikos priemonių vykdymą (prižiūrėti, kad
prekės, už kurių eksportą bus mokamos subsidijos, būtų išvežtos iš ES muitų teritorijos),
turės rinkti Lietuvos prekybos su kitomis ES šalimis (Intrastato) duomenis, užtikrinti
Vašingtono konvencijos (nykstančių gyvūnų ir augalų apsauga) vykdymą, stiprinti
visuomenės apsaugos nuo kriminalinių ir teroristinių grėsmių funkciją. Ypač didelį
dėmesį Lietuvos muitinė turės skirti išorinės ES sienos apsaugai.
Šio leidinio tikslas – apžvelgti pagrindinius muitinės ir valstybinės mokesčių
inspekcijos veiklos, taip pat apmokestinimo PVM nuostatų pokyčius šaliai įstojus
į ES. Tikimės, kad bendras dviejų institucijų, kontroliuojančių teisingą mokesčių
apskaičiavimą ir surinkimą, leidinys bus naudingas ir muitinės, ir mokesčių inspekcijos
klientams. Taip pat informuojame, kad iki Lietuvos narystės ES planuojame išleisti dar
keletą leidinių, kurie būtų ir labiau detalizuoti, ir specializuoti.
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POKYČIAI VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
VEIKLOJE, APMOKESTINIMAS PVM
Prekyba ES
Lietuvai įsijungus į ES, su ES šalimis prekiaujančioms Lietuvos įmonėms žymiai palengvės,
nes neliks importo bei eksporto procedūrų (importo ir eksporto procedūros liks tik su kitomis, ES
nepriklausančiomis užsienio valstybėmis, pavyzdžiui, Rusija, JAV).
Iš ES valstybių prekes įsivežančios Lietuvos įmonės, nebeturės forminti importo deklaracijų
ir kitų su importu susijusių dokumentų – bus sutaupyta laiko, nebereikės mokėti importo PVM – bus
sutaupyta apyvartinių lėšų. Tačiau apskaičiuoti PVM už prekes įsigytas ES reikės. Mokesčio mokėtojas
PVM deklaracijoje nuo tokių prekių vertės turės apskaičiuoti pardavimo PVM ir iš šios sumos galės
atskaityti (atimti) tą pačią PVM sumą (ar jos dalį), atsižvelgiant į tai, kokia prekių dalis bus naudojama
PVM apmokestinamai veiklai. Rezultatas bus 0, jei visos tos prekės bus skirtos naudoti įmonės PVM
apmokestinamai veiklai. Iš ES atsivežtų prekių PVM apskaičiavimo tvarka iš esmės bus analogiška
dabar galiojančiai tvarkai, kai mokesčių inspekcija ,,perima importo PVM sumokėjimo kontrolę“ iš
muitinės ir nereikia mokėti importo PVM (šiuo metu įmonės nemoka importo PVM muitinei, kai įsiveža
per 100 000 Lt vertės ilgalaikį turtą).
Pavyzdys. Tarkime, didmenine prekyba užsiimanti Lietuvos įmonė A iš Lenkijos į Lietuvą įsiveš
prekių už 100 000 Lt. To mėnesio, kurį prekės buvo įvežtos, PVM deklaracijoje, įmonė A nuo prekių
vertės turės apskaičiuoti 18 000 Lt (100 000x18%) pardavimo PVM ir galės visą šią sumą atskaityti
(atimti), jei įmonė vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą.
Nuo 2004-05-01 Lietuvos juridiniams ar ﬁziniams asmenims, PVM mokėtojams, parduodantiems
prekes kitų ES valstybių asmenims, nebereikės forminti eksporto deklaracijų ir muitinės procedūrų,
tačiau daugeliu atveju 0 proc. PVM tarifą bus galima taikyti ir toliau, jei prekių pirkėjas savo valstybėje
bus įregistruotas PVM mokėtoju ir parduodamos prekės bus išgabentos iš Lietuvos, t. y. jei įmonė turės
tai patvirtinančius dokumentus (pvz., atitinkamas sutartis, gabenimo dokumentus, pirkėjo patvirtinimus
ir pan.).
PVM mokėtojų kodus ir kitus duomenis apie pirkėjus iš ES šalių nuo 2004 metų balandžio
mėnesio mokesčio mokėtojai galės pasitikrinti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų
ministerijos. Tokią informaciją jie galės gauti įvairiais būdais: telefonu, faksu, elektroniniu ar klasikiniu
paštu. Bet kuris asmuo, taip pat ir visi Lietuvos mokesčių mokėtojai, ES valstybių narių PVM mokėtojų
kodus jau šiuo metu gali pasitikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje http://europa.eu.int/vies/.
Lietuvos PVM mokėtojai (kaip visi ES šalių PVM mokėtojai), parduodami prekes kitų ES
valstybių PVM mokėtojams ir norėdami taikyti 0 proc. PVM tarifą:
• PVM sąskaitoje faktūroje turės nurodyti kitos ES valstybės pirkėjo, PVM mokėtojo,
kodą;
• turės turėti įrodymus, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos;
• prekių tiekimą į ES turės deklaruoti vietos mokesčių inspekcijai kas ketvirtį teikiamoje
prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2004-05-01 bus supaprastinta PVM sąskaitų faktūrų išrašymo
tvarka. Jas galės išrašyti ne tik įmonė - prekių pardavėja ar paslaugų teikėja, bet ir pirkėjas (klientas) ar
kitas asmuo. Atsiras galimybė PVM sąskaitas faktūras išrašyti elektroniniu būdu, jei bus galima aiškiai
nustatyti jų turinį.
Dar viena naujovė yra ta, kad PVM apmokestinamu prekių tiekimu į kitą ES valstybę bus
laikomas elementarus prekių pervežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą verslo tikslais, kai prekių
savininkas nesikeičia. Išgabenus tokias prekes į kitą ES valstybę, analogiškai kaip ir prekių pardavimo
ES valstybių PVM mokėtojams atveju, galės būti taikomas 0 proc. PVM tarifas. Tačiau ne visais atvejais
prekių pervežimas laikomas tiekimu, pvz., nebus laikomas tiekimu, kai prekės pervežamos nuotolinei
prekybai, į kitą ES valstybę įvežamos laikinai ir pan.
Pavyzdys. Tarkime, Lenkijos įmonė, įregistruota PVM mokėtoja Lietuvoje, į savo įmonę Lenkijoje
išgabens prekes, kurias ketina vėliau panaudoti kitų prekių gamybai. Lietuvoje ši Lenkijos įmonė galės
pritaikyti 0 proc. tarifą (o Lenkijoje šis prekių pervežimas atitinkamai bus apmokestinamas kaip
įsigijimas iš kitos ES valstybės, nepaisant to, kad prekių nuosavybės teisė nebuvo niekam perleista).
7

Nuotolinė prekyba ES
Tais atvejais, kai Lietuvos PVM mokėtojai prekes parduos kitos ES valstybės
asmenims, kurie nėra PVM mokėtojai, nuo tokių prekių Lietuvos PVM mokėtojas turės
apskaičiuoti 18 proc. PVM ir PVM skirtumą turės sumokėti į Lietuvos biudžetą. Tačiau jei
parduotų prekių vertė viršys kitoje ES valstybėje nustatytą ribą, Lietuvos PVM mokėtojas turės
papildomai registruotis PVM mokėtoju toje valstybėje (neišsiregistravęs iš Lietuvos PVM
mokėtojų) ir mokėti į tos valstybės biudžetą tos valstybės nustatyto dydžio PVM.
Pavyzdys. Tarkime, Lietuvos įmonė A pagal užsakymą parduos prekes Latvijos
ūkininkams ir jų bendra vertė per kalendorius metus viršys Latvijos įstatymuose nustatytą ribą
(tarkime bus nustatyta 30 000 latų riba). Tokiu atveju, Lietuvos įmonė A turės registruotis
Latvijoje PVM mokėtoja ir mokėti Latvijoje nustatytą PVM. Lietuvos įmonė A galės
registruotis Latvijoje ir nepasiekusi nustatytos ribos, tačiau tik gavusi Lietuvos vietos mokesčių
administratoriaus leidimą.
Analogiška nuostata PVM įstatyme bus įtvirtinta ir dėl užsienio asmenų, prekiaujančių
Lietuvoje: užsienio valstybių asmenys privalės registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje ir
mokėti PVM, jei prekes parduos Lietuvos asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais
(gyventojams, ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, viešosioms
įstaigoms, nedidelėms įmonėms), ir jei šių prekių vertė per kalendorinius metus bus didesnė
kaip 125 000 litų.
Pavyzdys. Tarkime, Vokietijos įmonė A platins Lietuvos gyventojams iš katalogų
užsakytas prekes ir parduotų prekių vertė per kalendorinius metus viršys 125 000 Lt. Tokiu
atveju Vokietijos įmonė A turės registruotis Lietuvoje ir mokėti PVM, taikydama Lietuvoje
nustatytus tarifus. Iki įsiregistravimo PVM mokėtoja Lietuvoje įmonė A nuo prekių vertės
skaičiuos ,,vokišką” PVM, nustatytą pagal Vokietijos teisės aktus .
Lietuvos PVM mokėtojai, prekiaujantys su kitų ES valstybių asmenimis, turėtų
pasidomėti kokia PVM apmokestinimo tvarka galioja toje valstybėje: ar jam neatsiranda
prievolė registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje ir mokėti mokestį pagal tos
valstybės teisės aktus.

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaita
Nors ES valstybėse tarpusavyje prekiaujama be jokių muitinės formalumų, tačiau
ketvirčiui pasibaigus PVM mokėtojais registruoti asmenys mokesčių administratoriams
privalo pateikti nustatytos formos prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitas, kuriose
turi nurodyti pirkėjų iš ES valstybių PVM mokėtojų kodus ir jiems parduotų prekių vertę.
Pažymėtina, kad šiose ataskaitoje nereikia teikti duomenų apie:
- kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams suteiktas paslaugas;
- naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto
priemonių, apmokestinamų PVM taikant specialią schemą (kai PVM skaičiuojamas nuo
maržos), tiekimą į kitas ES valstybes nares.
Lietuvos PVM mokėtojai, kaip ir kitų ES valstybių narių PVM mokėtojai, nuo
2004-05-01 vietos mokesčių administratoriams privalės teikti analogiškas centrinio mokesčio
administratoriaus nustatytos formos ataskaitas.
Ataskaitose pateiktais duomenimis ES valstybių narių mokesčių administratoriai
keičiasi per PVM informacijos mainų sistemą (VIES). Šie duomenys yra pagrindas kontroliuoti,
ar visi iš kitų ES valstybių nares prekes atsigabenę asmenys apskaičiavo ir sumokėjo atitinkamą
PVM.
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Prekių įsigijimas ES
Pagal naujas PVM įstatymo nuostatas PVM deklaruoti ir mokėti turės Lietuvos juridiniai
bei ﬁziniai asmenys, anksčiau neįregistruoti PVM mokėtojais Lietuvoje (nedidelės įmonės,
biudžetinės ir viešosios įstaigos bei gyventojai, užsiimantys ekonomine veikla), iš kitos ES
valstybės PVM mokėtojų per kalendorinius metus įsigiję prekių daugiau kaip už 35 000 Lt.
Tokiu atveju jie privalės registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje ir nuo įsigytų prekių vertės
apskaičiuoti bei mokėti PVM. Tačiau tokie asmenys iš apskaičiuotos PVM sumos negalės
atskaityti jokios PVM sumos. Dėl prekių įsigijimo įsiregistravę asmenys PVM deklaracijas
turės teikti tokia pat tvarka kaip ir kiti Lietuvos PVM mokėtojai.
Pavyzdys. Tarkime, Lietuvos viešoji įstaiga L su Vokietijos įmone V sudarys kompiuterinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį (vertė 40 000 Lt). Lietuvos viešoji įstaiga L
turės įsiregistruoti PVM mokėtoju įsigijimams ir apskaičiuoti nuo 40 000 Lt prekių vertės
18 proc. PVM, o Vokietijos įmonė V galės taikyti 0 proc. PVM tarifą.
Visi Lietuvos asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, juridiniai asmenys
ir individualia ekonomine veikla užsiimantys gyventojai, turės skaičiuoti, ar per
kalendorinius metus iš ES valstybių PVM mokėtojų įsigytų prekių vertė nėra didesnė
kaip 35 000 Lt, nes perkopę šią ribą, jie turi registruotis PVM mokėtojais apskričių
valstybinėse mokesčių inspekcijose. Beje, asmenys PVM mokėtojais gali registruotis ir
nepasiekę šios ribos.

Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM
Nuo 2004-05-01 Lietuvoje įsigalios specialios naujų transporto priemonių
apmokestinimo taisyklės, taikomos ES valstybėse. Pagrindinis principas – tokios prekės visada
apmokestinamos pirkėjo ES valstybėje, taikant joje nustatytą apmokestinimo tvarką.
Visi Lietuvos juridiniai ir ﬁziniai asmenys, nepaisant to, ar jie vykdo ar nevykdo
ekonominę veiklą (įmonės, įstaigos, gyventojai, biudžetinės organizacijos ir kt.), iš kitos ES
valstybės bet kokio asmens įsigiję naują transporto priemonę, privalės deklaruoti ir į biudžetą
mokėti nuo naujos transporto priemonės vertės apskaičiuotą PVM. Naujomis transporto
priemonėmis bus laikomos nustatytos kelių transporto priemonės, nuo kurių eksploatavimo
pradžios praėjo ne daugiau kaip 6 mėnesiai (arba jų rida ne didesnė kaip 6000 km), o laivų ir
orlaivių – ne daugiau kaip 3 mėnesiai (arba laivas yra praplaukęs ne daugiau kaip 100 valandų,
o orlaivis skridęs ne daugiau kaip 40 valandų).
Pavyzdys. Tarkime, Lietuvos gyventojas Jonas Jonaitis, ne PVM mokėtojas, Vokietijos
Respublikoje įsigijo naują automobilį, kurio vertė 100 000 Lt. Atgabenęs šį automobilį į Lietuvą,
Jonas Jonaitis vietos mokesčių inspekcijai privalės pateikti automobilio pirkimo dokumentus,
deklaruoti ir sumokėti į biudžetą 18 000 Lt PVM (100 000 x18%) be jokių atskaitymų.
Kiekvienas Lietuvos asmuo (net ir gyventojas) – ne PVM mokėtojas, įsigijęs naują
transporto priemonę ir ją atgabenęs į Lietuvą, privalės kreiptis į apskrities valstybinę
mokesčių inspekciją ir deklaruoti nuo tos naujos transporto priemonės apskaičiuotą
PVM.
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Trikampė prekyba ES
Trikampe prekyba bus laikomi tokie sandoriai, kai Lietuvos PVM mokėtojo iš
kitos ES valstybės įsigytos prekės nugabenamos į trečią ES valstybę ir parduodamos tos ES
valstybės narės PVM mokėtojui. Siekiant supaprastinti tokių sandorių apmokestinimą, PVM
realiai taikomas tik paskutinėje grandyje, t. y. PVM sumoka pirkėjas, kuriam atgabenamos
prekės.
Pavyzdys. Tarkime, Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nupirks prekes iš Vokietijos
įmonės V ir iš karto jas parduos Lenkijos įmonei L. Tarpininkė Lietuvos įmonė A PVM
neskaičiuos nei prekes įsigydama, nei tiekdama. PVM nuo šių prekių turės skaičiuoti Lenkijos
įmonė L. Tačiau Lietuvos įmonė tokius sandorius privalės deklaruoti prekių tiekimo į kitas ES
valstybes nares ketvirtinėje ataskaitoje, ir juos nurodyti atskirai nuo kitų tiekimo sandorių.

Paslaugų apmokestinimas ES
Nuo 2004-05-01 bus išplėstas paslaugų, už kurias PVM turės skaičiuoti paslaugų
pirkėjas, sąrašas. Kai kurios paslaugos bus apmokestinamos toje ES valstybėje, kurioje
paslaugų gavėjas (pirkėjas) įregistruotas PVM mokėtoju, neatsižvelgiant į tai, kur faktiškai
paslaugos bus suteiktos. Paslaugos pirkėjo ES valstybėje bus apmokestinamos pagal
„atvirkštinio apmokestinimo“ principą - pareiga apskaičiuoti PVM teks paslaugų gavėjui
(pirkėjui).
Pavyzdys. Tarkime, Švedijos įmonė S atsiveš įrenginius į Lietuvą ir Lietuvos
įmonė L Švedijos įmonei S, PVM mokėtojai, suteikia įrenginių remonto paslaugas Lietuvoje,
o po remonto tie įrenginiai išvežami iš Lietuvos (nesvarbu, kas juos išveža). Tokios paslaugos
bus laikomos suteiktomis ne Lietuvoje, o Švedijoje, nes jų pirkėjas yra Švedijos PVM mokėtojas,
o po remonto atlikimo įrenginiai išvežti iš Lietuvos. Lietuvoje gali būti apmokestinamos tik
tos paslaugos, kurių suteikimo vieta yra Lietuvoje. Kad Lietuvos įmonė L galėtų neskaičiuoti
PVM Lietuvoje, ji turės paslaugos įforminimo apskaitos dokumente nurodyti Švedijos
įmonės S PVM mokėtojo kodą. Šiuo atveju Švedijos įmonė S turės apskaičiuoti ir sumokėti
Švedijoje savo šalyje nustatytą PVM.
Šiuo metu Lietuvos galiojančiame PVM įstatyme yra nustatytas paslaugų sąrašas (iš
esmės tai intelektualinio pobūdžio paslaugos: konsultavimas, teisinė pagalba, autorinė veikla
ir kt.), kurios laikomos suteiktomis toje šalyje, kurioje įsikūręs šių paslaugų pirkėjas. Kai
paslaugų iš užsienio asmens pirkėjai yra bet kokie Lietuvos juridiniai asmenys arba ﬁziniai
asmenys, PVM mokėtojai, jie privalo apskaičiuoti nuo tokių paslaugų pardavimo PVM. Nuo
2004-05-01 pirkėjų, juridinių asmenų, kuriems nustatyta prievolė apskaičiuoti PVM, sumažės
– pareigą apskaičiuoti turės tik tie pirkėjai, kurie vykdo ekonominę veiklą.
Prekių vežimas tarp ES valstybių narių ir su prekių vežimu susijusios paslaugos.
Pagrindinė taisyklė yra ta, kad prekių vežimo paslaugos laikomos suteiktomis ten,
kur prasidėjo maršrutas, o papildomos paslaugos – ten, kur faktiškai buvo suteiktos. Tačiau,
jeigu prekių vežimo ar papildomos vežimo paslaugos bus suteiktos kitos valstybės narės PVM
mokėtojui, jos bus laikomos suteiktomis toje kitoje ES valstybėje narėje, o Lietuvoje jos iš viso
nebus apmokestinamos, nes nebus laikomos Lietuvos PVM objektu.
Pavyzdys: Tarkime, Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, veš prekes iš Lietuvos į Lenkiją.
Paslaugų suteikimo vieta priklausys nuo to, kas bus paslaugų pirkėjas. Jei pirkėjas bus
Lenkijoje PVM mokėtoju registruotas asmuo, tai bus laikoma, kad paslauga suteikta Lenkijoje.
Tokiu atveju nuo tokių paslaugų Lietuvos įmonė Lietuvoje PVM neturės skaičiuoti, o Lenkijos
PVM mokėtojas (pirkėjas) privalės apskaičiuoti Lenkijoje nustatyto dydžio PVM. Jei pirkėjas,
ne PVM mokėtojas (ﬁzinis asmuo, Lietuvos juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo), bus
laikoma, kad paslaugos suteiktos Lietuvoje (nes prekių gabenimas prasidėjo Lietuvoje) ir nuo
tokių paslaugų turės būti apskaičiuotas 18 proc. PVM tarifas.
10

Prekių vežimo paslaugos bus laikomos suteiktomis Lietuvoje net ir tuo atveju, jei
maršrutas neprasidės Lietuvoje ar papildomos paslaugos nebus faktiškai suteiktos Lietuvoje,
tačiau paslaugų pirkėjas bus Lietuvos PVM mokėtojas ir jis savo PVM mokėtojo kodą nurodys
įsigydamas paslaugas. Pavyzdžiui, jei Vokietijos įmonė V Lietuvos įmonės L, PVM mokėtojos,
užsakymu gabens prekes iš Vokietijos į Lenkiją, Lietuvos įmonė L (pirkėjas) turės apskaičiuoti
pardavimo PVM nuo gautų paslaugų Lietuvoje, kurį galės atskaityti (atimti) bendra tvarka.
Lietuvos PVM mokėtojai, teikdami paslaugas ES asmenims, turi išsiaiškinti ar
tokių paslaugų suteikimo vieta bus Lietuva ar ES valstybė. Jei paslaugų suteikimo vieta
persikels į kitą valstybę narę dėl to, kad pirkėjas yra ES kitos valstybės PVM mokėtojas,
tai Lietuvos įmonės turi neužmiršti dokumente nurodyti tos šalies PVM mokėtojo kodo.

Mokestiniai deklaravimai
Dėl numatomų PVM įstatymo pakeitimų bei PVM mokėtojų patogumui keičiama
mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos forma: forma supaprastinama, žymiai sumažinamas
laukelių skaičius bei įvedami nauji laukeliai, kuriuose turės būti teikiama informacija apie
prekių tiekimus ES valstybių narių PVM mokėtojams, apie prekių įsigijimus iš ES šalių
(kurie tampa PVM objektu), apie trikampės prekybos sandorius.
Kiek sugriežtinamos PVM įstatyme numatytos galimybės apskaičiuoti PVM, kai
prekės ar paslaugos yra neapmokestinamos, bet mokesčių mokėtojui suteikiama teisė PVM
apskaičiuoti. Jei PVM mokėtojas nuspręs skaičiuoti PVM už neapmokestinamus sandorius
(pvz., nekilnojamojo turto pardavimą, nuomą), apie tai jis turės informuoti vietos mokesčio
administratorių. Nusprendęs skaičiuoti PVM, jis privalės skaičiuoti PVM nuo visų sandorių,
kai pirkėjas yra PVM mokėtojas, ir taip skaičiuoti turės ne trumpiau kaip 2 metus.
Mokesčio mokėtojas, nusprendęs skaičiuoti PVM už neapmokestinamus
sandorius, turės deklaruoti tai vietos mokesčio administratoriui centrinio mokesčių
administratoriaus nustatyta tvarka.

ES valstybių narių PVM mokėtojų kodai
Paprastai ES valstybių narių PVM mokėtojų kodai prasideda konkrečios valstybės
dviraidžiu kodu (preﬁksu). Atsižvelgdama į tai, valstybinė mokesčių inspekcija numato Lietuvos
PVM mokėtojų kodus papildyti Lietuvos valstybės kodu ,,LT“, pvz., ,,LTXXXXXXX1X“. Taip
papildyti Lietuvos PVM mokėtojų kodai bus taikomi sudarant sandorius ES mastu.
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POKYČIAI LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOJE,
MUITŲ SISTEMA
Pagrindiniai ES muitų teisės aktai
1. Bendrijos muitinės kodeksas (Tarybos reglamentas Nr. 2913/92)
2. Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos (Komisijos reglamentas
Nr. 2454/93)
3. Reglamentas dėl Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemos (Tarybos reglamentas
Nr. 918/83)
4. Reglamentas dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros ir dėl bendrojo muitų
tarifų (Tarybos reglamentas Nr. 2658/87)
5. Reglamentai dėl muitinės vykdomos intelektinės nuosavybės apsaugos (Tarybos
reglamentas Nr. 3295/94 ir Komisijos reglamentas Nr. 1367/95).
Svarbiausios ES šalių prekybos su trečiosiomis šalimis nuostatos muitinės veiklos
srityje suformavo fundamentalų teisės aktą – Bendrijos muitinės kodeksą – muitų teisės normų
rinkinį. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą daugelis nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių
muitinės veiklą, nustos galioti. Muitų sąjungai būdinga tai, kad visoje ES muitų teritorijoje
taikomi bendri teisės aktai.
Lietuvai įstojus į ES, jos muitinės veiklą taip pat reglamentuos Bendrijos muitinės
kodeksas. Negalima teigti, kad nepajusime jokio poveikio pradėdami taikyti Bendrijos muitinės
kodeksą bei jo įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus. Tačiau šis poveikis verslui
neturėtų būti stiprus ar ilgalaikis, kadangi jau dabar Lietuvos muitų teisė suderinta su ES muitų
teise.
Su išversto į lietuvių kalbą Bendrijos muitinės kodekso darbiniu variantu, kaip ir su
kai kuriais kitais ES muitų teisės aktais galima susipažinti Lietuvos muitinės tinklalapyje
http://www.cust.lt. Remiantis ES teise, nacionaliniai muitų teisės aktai negali pakartoti ar
perteikti tiesiogiai taikomų ES teisės aktų nuostatų, negali jiems prieštarauti, tačiau gali
reglamentuoti dalykus, kurių nereglamentuoja ES teisės aktai, arba detaliau apibrėžti, kaip
taikomos ES teisės aktų nuostatos. Todėl Lietuvai įstojus į ES galios dabar rengiamas
nacionalinis Muitinės įstatymas, Vyriausybės nutarimas dėl Bendrijos muitinės kodekso ir
jo įgyvendinimo nuostatų taikymo, instrukcijos ir rekomendacijos muitinės pareigūnams ir
verslininkams (Muitinės departamento direktoriaus įsakymai).
Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad verslininkai laikomi žinančiais savo
veiklos srities teisės aktus nuo jų paskelbimo ES Oﬁcialiajame leidinyje dienos. Paminėsime,
kad muitų tarifų pakeitimai ES daromi nuo sausio 1 d. arba nuo liepos 1 d., paskelbiant apie
juos Oﬁcialiajame leidinyje ne vėliau kaip likus 6 savaitėms iki jų įsigaliojimo.
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Laisvas prekių judėjimas
ES bendrosios rinkos pagrindinis elementas yra muitų sąjunga, besiremianti laisvu
prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu. Muitų sąjunga – kertinis ES bendrosios rinkos
elementas, kuriuo remiantis panaikinami visi muitų mokesčiai prekybai tarp ES valstybių narių.
Vienas svarbiausių muitų sąjungos bruožų – bendra muitų teritorija ir bendra užsienio prekybos
ir muitų politika, pasireiškianti taikant bendrąjį muitų tarifą (Common Customs Tariff). Taigi su
tomis šalimis, kurios nepriklauso ES, visos ES valstybės narės prekiauja taikydamos tas pačias
taisykles.
Remiantis Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, šiuo metu
Lietuvos eksportas ir importas į ES šalis sudaro apie pusę viso šalies importo ir eksporto. Tai
reiškia, kad ūkio subjektai, eksportuojantys arba importuojantys prekes į ES šalis ir iš jų, nuo
kitų metų gegužės nepatirs papildomų kaštų, laiko sąnaudų ir nepatogumų, kurie atsirasdavo
dėl muitinės formalumų taikymo.
Prekės, įvežtos iš trečiųjų šalių ir kurios nors ES valstybės narės muitinės išleistos
laisvai cirkuliuoti (sumokėjus už jas muitus) iškart įgyja Bendrijos prekių statusą. Tai reiškia,
kad tarkim iš Baltarusijos įvežti ir Lietuvoje išleisti laisvai cirkuliuoti (įforminta importo
procedūra) traktoriai be jokių kitų muitinės formalumų gali būti vežami, pvz., į Suomiją ar
Vokietiją.

Prekyba su trečiosiomis šalimis
ES valstybių narių prekyba su trečiosiomis šalimis remiasi tariﬁnėmis ir netariﬁnėmis
reguliavimo priemonėmis. Kaip jau minėjome, svarbiausias ES šalių užsienio prekybos
reguliavimo instrumentas yra Bendrasis muitų tarifas. Jis susideda iš Kombinuotosios
nomenklatūros (CN) papildytos subpozicijomis, įvedamomis siekiant taikyti speciﬁnes
Bendrijos prekybos politikos nuostatas, ir muitų bei tam tikrų kitų mokesčių normų.
ES yra sukaupta informacinė duomenų bazė – Integruoto tarifo sistema TARIC, kurioje
pateikta apibendrinta informacija apie ES taikomas tariﬁnio reguliavimo priemones. Norint
planuoti savo įmonės ateitį verslo subjektams jau dabar būtina žinoti internetinį TARIC adresą
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm.
Be tariﬁnio reguliavimo ES narių prekyba su trečiosiomis šalimis reguliuojama ir
kitomis priemonėmis. Yra taikomos antidempingo, protekcinės, kompensacinės priemonės,
kiekybiniai apribojimai, įvairūs veterinarinių, ﬁtosanitarinių, produktų saugos standartų
reikalavimai ir kita.
Lietuvai įstojus į ES, prekyboje su trečiosiomis šalimis bus taikomi panašūs į
dabartinius muitinės formalumai, tokias prekes ir toliau reikės deklaruoti importo ir eksporto
procedūroms.
Prekių importo procedūra pasikeis tik tiek, kad ES prekės gali būti išleidžiamos laisvai
cirkuliuoti sumokėjus vien muitą (akcizai ir PVM tokiu atveju gali būti sumokami vėliau,
neatliekant jokių muitinės formalumų). Be to, išleistos laisvai cirkuliuoti prekės iškart tampa
visos ES rinkos dalimi joms netaikant muitinės priežiūros priemonių.
Kai dėl prekių eksporto į trečiąsias šalis, tai jei jos bus tiesiogiai eksportuojamos
iš Lietuvos, jokių esminių muitinės formalumų pasikeitimų nebus. Tačiau jei prekės bus
eksportuojamos per kitą ES šalį (tarkim, iš Lietuvos per Lenkiją į Ukrainą), tada eksporto įstaigai
(Lietuvos muitinei) ūkio subjektas turės pateikti bendrojo dokumento 1, 2 ir 3 egzempliorius,
o įforminus eksporto procedūrą 3-asis egzempliorius bus grąžinamas eksportuotojui, ir drauge
su kroviniu jis turės būti pateiktas išvežimo muitinės įstaigai (Ukrainos pasienyje veikiančiai
Lenkijos muitinės įstaigai). Čia bus ﬁksuojama, kad prekės išgabentos iš ES muitų teritorijos.
Bendrojo dokumento 3-iąjį egzempliorių su žyma, kad prekės eksportuotos, ūkio subjektas turės
gauti iš išvežimo įstaigos ir saugoti su apskaitos dokumentais. Šis dokumentas bus laikomas
įrodymu norint susigrąžinti Pridėtinės vertės mokestį už eksportuotas prekes.
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Tranzitas
Po įstojimo į ES 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva prisijungs prie Europos Bendrijos
tranzito sistemos. Ši sistema apima Bendrąjį tranzitą, Bendrijos tranzitą ir TIR tranzitą.
Bendrasis tranzitas
Bendrojo tranzito procedūra taikoma prekėms, gabenamoms tarp ES šalių ir Europos
laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių: Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei
Lichtenšteino. Ši procedūra vykdoma remiantis 1987 metų Bendrojo tranzito konvencija.
Bendrojo tranzito atveju taikomos T1 arba T2 procedūros, atsižvelgiant į gabenamų prekių
statusą (Bendrijos prekės arba ne Bendrijos prekės).
Bendrijos tranzitas
Bendrijos tranzitas vykdomas remiantis Bendrijos muitinės kodeksu tokiais atvejais:
1. Kai iš vienos ES muitų teritorijos vietos į kitą gabenamos ne Bendrijos prekės (T1
procedūra).
2. Kai iš vienos ES muitų teritorijos vietos į kitą gabenamos Bendrijos prekės, kurioms
taikomos specialios Bendrijos priemonės, pavyzdžiui, Bendrosios žemės ūkio politikos
priemonės (T1 procedūra).
3. Kai Bendrijos prekės iš vienos ES muitų teritorijos vietos į kitą gabenamos per
trečiąsias šalis. Tokiais atvejais paskirties vietoje reikia įrodyti, kad prekės turi Bendrijos
prekių statusą ir už jas nereikia mokėti importo muitų (T2 procedūra).
TIR tranzito procedūra
Po Lietuvos įstojimo į ES tarptautiniai gabenimai kelių transportu bus tęsiami ir taikant
TIR tranzito procedūrą.
TIR tranzito procedūra („Transports Internationaux Routiers“ - „Tarptautinis kelių
transportas“) taikoma vadovaujantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo
su TIR knygelėmis (1975 metų TIR konvencija).
TIR tranzito procedūra atliekama naudojantis TIR knygele (TIR Carnet), kuri kartu yra
ir muitinės deklaracija, ir garantija. Ji yra spausdinama ir platinama IRU (Tarptautinės kelių
transporto sąjungos) per įgaliotas vežėjų asociacijas (Lietuvoje – per Lietuvos nacionalinę
vežėjų automobiliais asociaciją „LINAVA“).
Lietuvai įstojus į ES prekės galės būti gabenamos su TIR knygelėmis tik tada, jeigu
dalis jų gabenimo su šiomis knygelėmis maršruto eina per trečiosios šalies teritoriją.
Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS)
Nuo 2003 m. liepos 1 d. ES taikoma NCTS. NCTS esmė – Bendrijos ir Bendrojo
tranzito procedūros kontroliuojamos vietoj „popierinių“ tranzito deklaracijų egzempliorių
naudojant elektroninius pranešimus.
Pagrindiniai NCTS tikslai:
• padidinti tranzito procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą;
• patobulinti prevencinį darbą ir kovą su sukčiavimu;
• paspartinti tranzito procedūrų užbaigimą ir užtikrinti informacijos, susijusios su tranzito
procedūromis, apsaugą.
Verslininkams NCTS naudinga tuo, jog mažiau laiko reikia praleisti muitinėje, kai
tranzito deklaracija pateikiama elektroniniu būdu, sumažėja kaštai, palyginti su tranzito
procedūra, kuri atliekama naudojant „popierinę sistemą“. Paskirties įstaiga, gavusi pranešimą
apie atgabenamas prekes, turi galimybę iš anksto atlikti rizikos įvertinimą ir priimti sprendimą
dėl prekių tikrinimo sutaupydama laiko. Greičiau gaunant informaciją apie prekių pateikimą
paskirties įstaigai greičiau užbaigiamos ir tranzito procedūros, dėl ko galima efektyviau naudoti
garantijas, sumažėja atvejų, kai dėl įvairių priežasčių laiku negaunama informacija apie tranzito
procedūros užbaigimą. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvoje NCTS bus naudojama atliekant
visas tranzito procedūras, kurios šiuo metu įforminamos naudojant bendrojo dokumento
tranzito rinkinį.
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Bendroji žemės ūkio politika
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) vykdymo tikslas yra ES šalių gamintojams
ir eksportuotojams sudaryti palankias verslo sąlygas, pvz., kai žemės ūkio produktai iš ES
išgabenami į „trečiąsias“ šalis, jiems taikomos eksporto kompensacijos. Kitas ne mažiau
svarbus tikslas – Europos Bendrijos rinkos stabilizavimas. Šiam tikslui pasiekti taikomos
įvairios priemonės: apsaugos nuo pigių importuotų produktų iš trečiųjų šalių priemonės
(muitai, kvotos, kitos tariﬁnio reguliavimo priemonės), importo ir eksporto licencijos, įvežimo
ir išvežimo ribojimai bei draudimai ir kitos.
Pagrindiniai BŽŪP objektai
• Pagrindiniai žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės produktai, išvardinti Europos
Ekonominės Bendrijos steigimo sutarties (Romos sutarties) I priede (KN 1–18,
20, 22–24 skirsniai ir 45.01, 54.01 bei 57.01 pozicijos).
• Perdirbti žemės ūkio produktai arba pagamintos prekės, neišvardinti Romos sutarties I
priede bei pagaminti iš pagrindinių produktų.
Pagrindinės BŽŪP Lietuvoje įgyvendinančios institucijos yra Nacionalinė mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra ir Lietuvos muitinė.
Muitinės funkcijos
Muitinės funkcijos įgyvendinant BŽŪP bus pradėtos vykdyti nuo 2004 m.
gegužės 1 d. Importuojant žemės ūkio produktus muitinės pareigūnai atliks muitinį jų tikrinimą
ir įforminimą, importo licencijų žymėjimą ir priežiūrą, kad nebūtų įvežamas didesnis kiekis,
nei nurodyta licencijoje, kai importo licencijos pateikimas privalomas, taip pat rinks importo
mokesčius, kontroliuos jų taikymą.
Produktų eksporto iš ES muitų teritorijos atveju muitinės pareigūnai priims išankstinius
eksportuotojų pranešimus apie numatomą išgabenti produkciją, atliks muitinį produktų tikrinimą
ir įforminimą, eksporto licencijų žymėjimą ir priežiūrą, taikys muitinės priežiūros priemones
eksportuojant maisto sandėliuose, muitinės sandėliuose bei intervencinėse saugyklose laikytus
produktus, tiekiant produktus į laivus, orlaivius, tarptautinėms organizacijoms ES muitų
teritorijoje ir t. t.
Eksporto kompensacijos
Lietuvos verslininkai, eksportuosiantys žemės ūkio produktus iš ES į trečiąsias šalis,
galės gauti kompensacijas už jų eksportą. Pagrindinės eksporto kompensacijų gavimo sąlygos:
1. Išankstinio pranešimo apie numatomus eksportuoti žemės ūkio produktus pateikimas
(ne vėliau kaip likus 24 h iki produktų pakrovimo į transporto priemonę pradžios) kompetentingai
eksporto įstaigai. Šio pranešimo forma, pateikimo būdas ir kompetentingų įstaigų sąrašas
bus skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ bei Muitinės departamento interneto tinklalapyje
http://www.cust.lt.
2. Papildomų duomenų pateikimas muitinei eksportuojamų žemės ūkio produktų
deklaravimo metu, t. y. specialios formos eksportuotojo pareiškimas, kad bus prašoma skirti
kompensaciją. Papildomų duomenų pateikimo forma ir pildymo instrukcija bus skelbiami
leidinyje „Valstybės žinios“ ir Muitinės departamento interneto tinklalapyje.
3. Sudaryta galimybė muitinei atlikti pasirinktinius ﬁzinius tikrinimus žemės ūkio
produktų eksportuotojų arba gamintojų patalpose bei pasienio muitinės įstaigose.
4. Žemės ūkio produktai eksporto deklaracijos pateikimo metu turi būti tinkamos
kokybės.
5. Žemės ūkio produktams neturi būti taikomi eksporto mokesčiai.
6. Žemės ūkio produktai turi būti:
• per 60 dienų išgabenti iš ES muitų teritorijos; arba
• pristatyti į tam tikras paskirties vietas ES muitų teritorijoje (maisto produktų tiekimas
laivams, orlaiviams, tarptautinėms organizacijoms ir t. t.); arba
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•

padėti į muitinės sandėlius arba pristatyti į gamybines patalpas perdirbimui, kurį
kontroliuoja muitinė (kai produktams taikomas išankstinis kompensacijų ﬁnansavimas);
arba
• įvežti į konkrečią trečiąją šalį (kai taikomos diferencijuotos eksporto kompensacijos).
Detalesnę informaciją apie importo ir eksporto licencijų išdavimą ir naudojimą
bei eksporto kompensacijų taikymą rasite Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje http://www.litfood.lt dalies „Apie mus“ skiltyje
„Taisyklių sąrašas“.

Keleivių bagažo tikrinimas
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. pasikeis keleivių bagažo muitinio tikrinimo sąlygos Lietuvos
pasienyje. Prie vidinių ES sienų (Lietuvos sienų su Latvija ir Lenkija) nebeliks įprastinės
gabenamų prekių muitinės kontrolės. Asmenų pasų tikrinimas pasienyje liks iki to laiko, kol
Lietuva prisijungs prie Šengeno sutarties.
Keleivių, atvykstančių tiesiogiai iš kitos ES šalies į Lietuvą, bagažo muitinio tikrinimo
jūrų ir oro uostuose taip pat nebeliks. Lietuvos muitinės pareigūnai turės teisę atlikti tik
pasirinktinius bagažo tikrinimus, paremtus rizikos analizės rezultatais, pvz., gavus išankstinę
informaciją apie narkotikų ar kitų draudžiamų prekių kontrabandą.
Jei keleivis laivu ar lėktuvu atvyks į ES šalį ne iš ES, jo bagažo muitinis tikrinimas bus
atliekamas panašiai kaip šiuo metu.
Kai ne ES gyventojas į vieną ES šalį lėktuvu atvyks per kitą ES šalį (pvz., vyks maršrutu
Norvegija – Danija – Lietuva), jo bagažas bus tikrinamas tokia tvarka:
• kai keleivis iš trečiosios šalies (Norvegijos) vyks lėktuvu, kuris trumpam nusileis ES
šalies oro uoste (pvz., Kopenhagoje) ir toliau tęs skrydį į galutinį kelionės tašką (Vilnių),
keleiviams neišlipant iš lėktuvo, visas keleivių bagažas bus tikrinamas Vilniaus oro
uosto muitinės pareigūnų;
• kai keleivis iš trečiosios šalies (Norvegijos) iš pradžių atvyks į vienos ES šalies oro
uostą (pvz., Kopenhagą) ir persės į lėktuvą, skrendantį į galutinį jo kelionės tašką
kitoje ES šalyje (Vilnių), keleivio rankinio bagažo muitinis tikrinimas bus atliekamas
Kopenhagos oro uoste, o kito bagažo – Vilniaus oro uoste.
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ES taikomo muitų režimo keleiviams normos
Po 2004 m. gegužės 1 d. ﬁziniams asmenims, keičiantiems gyvenamąją vietą ir
persikeliantiems iš trečiosios šalies į Lietuvą, kaip ir šiuo metu nereikės už savo asmeninį turtą
mokėti importo muitų.
Iš trečiųjų šalių į Lietuvą atvykstančių keleivių asmeniniame bagaže esančios
nekomercinio pobūdžio prekės taip pat galės būti įvežamos nemokant importo muitų, jeigu
jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) neviršija 175 eurų (605 litų).
Atleidimas nuo importo muitų bus taikomas ir keleivio vežamiems tabako gaminiams,
alkoholiniams gėrimams bei parfumerijos gaminiams, jei šių daiktų kiekiai neviršys toliau
nurodytų normų (šios lengvatos netaikomos jaunesniems kaip 17 metų keleiviams):
Tabako gaminiai
Europos Sąjungos gyventojams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių
200 cigarečių, arba 100 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 g),
arba 50 cigarų, arba 250 g rūkomojo tabako.
Alkoholiniai gėrimai
Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22% tūrio – 1 l,
arba distiliuoti ir spiritiniai gėrimai bei aperityvai, pagaminti vyno ar alkoholio pagrindu,
kurių alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22% tūrio, taip pat putojantys vynai ir
likeriniai vynai – 2 l, arba neputojantys vynai – 2 l.
Parfumerijos gaminiai
50 g kvepalų ir 0,25 l tualetinio vandens.
Draudimai
Po 2004 m. gegužės 1 d. išliks draudimai įvežti į Lietuvą tam tikras prekes ir
produktus.
Terminas “draudimas” taikomas prekėms, kurias be jokių išlygų draudžiama įvežti arba
išvežti iš ES, pvz., namų gamybos alkoholiniai gėrimai. Medikamentų bus leidžiama įvežti tiek,
kiek reikia keleivio asmeniniam vartojimui.
Informacija apie muitų režimo keleiviams normas skelbiama Muitinės departamento
tinklalapio http://www.cust.lt dalies „Integracija į ES“ skiltyje „Pagrindiniai ES muitų
teisės aktai“ – „Tarybos reglamentas Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų
sistemą“.
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ES VALSTYBIŲ NARIŲ IR KANDIDAČIŲ BEI JŲ KODŲ SĄRAŠAS
ES valstybės narės, kandidatės
pavadinimas

Kodas,
preﬁksas

Airija
Austrijos Respublika
Belgijos Karalystė
Čekijos Respublika*
Danijos Karalystė
Estijos Respublika*
Graikijos Respublika
Ispanijos Karalystė
Italijos Respublika
Jungtinė Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystė
Kipro Respublika*
Latvijos Respublika*

IE
AT
BE
CZ
DK
EE
EL
ES
IT
GB
CY
LV

ES valstybės narės, kandidatės
pavadinimas
Lietuvos Respublika*
Lenkijos Respublika*
Liuksemburgo Didžioji Karalystė
Maltos Respublika*
Nyderlandų Karalystė
Portugalijos Respublika
Prancūzijos Respublika
Slovakijos Respublika*
Slovėnijos Respublika*
Suomijos Respublika
Švedijos Karalystė
Vengrijos Respublika*
Vokietijos Federacinė Respublika

Kodas,
preﬁksas
LT
PL
LU
MT
NL
PT
FR
SK
SI
FI
SE
HU
DE

* - ES valstybė kandidatė
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