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2016/341 9 PRIEDO D1 PRIEDĖLIO II ANTRAŠTINĖS DALIES 37 LANGELIO „PROCEDŪRA“ ANTROS SKILTIES
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Eilės
Nr.

1.
1.

Nacionalinio muitinės
procedūros požymio
kodo/triženklio
procedūros kodo
pavadinimas

Nacionalinis
muitinės
procedūros
požymio kodas
/triženklis
procedūros
kodas

Nacionalinio muitinės
procedūros požymio
teisinis pagrindas

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
punktas (papunktis)

Mokesčių skaičiavimo būdas

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių punktas
Nuoroda į kitus teisės aktus
5.

3.
2.
4.
6.
I. NACIONALINIS MUITINĖS PROCEDŪROS POŽYMIO KODAS IR (ARBA) TRIŽENKLIS PROCEDŪROS KODAS NENURODYTAS
Muitinės ir reeksporto
Importo atveju muitai, akcizai ir pridėtinės
–
–
–
deklaracijų, pateikiamų
vertės mokestis (toliau – PVM) prekėms
elektroninėmis duomenų
apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis
apdorojimo priemonėmis ir
Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (toliau
raštu, surašymo taisyklių
– LITAR sistemos) duomenimis pagal teisės
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1 aktų nustatytas mokesčių normas, netaikant
priedą)
specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių ar
Muitinės ir reeksporto
specialių nuostatų.
deklaracijų, pateikiamų
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)
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Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.1, 4, 6, 7 ir 8 punktai
II. NACIONALINIAI MUITINĖS PROCEDŪRŲ POŽYMIAI

(Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-31 įsakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“)
2.

Prekės neapmokestinamos
importo muitais kitais
atvejais, nei nurodyta
Reglamento (ES) 2016/341
9 priedo D1 priedėlio II
antraštinės dalies 37
langelio „Procedūra“ antroje
skiltyje ir:

2.1.

apmokestinamos akcizais (ar
nėra akcizų objektas) ir
PVM:

2.1.1.

atvejai, kai importuojami kai
kurie ginklai ir karinė įranga
ar Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128
straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose
nurodytos prekės; kiti
Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatyti atleidimo
nuo importo muitų atvejai;

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 5 punktas
0A2

Reglamentas (EB) Nr.
150/2003, Tarybos
reglamento (EB) Nr.
1186/2009 128
straipsnis ir 132
straipsnio b ir c punktai,
kiti Europos Sąjungos
teisės aktai, nustatantys
atleidimą nuo importo
muitų
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m.
balandžio 16 d. nutarimas
Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės
mokesčio ir akcizų taikymo
prekėms ir paslaugoms,
skirtoms diplomatinėms
atstovybėms, konsulinėms
įstaigoms, tarptautinėms
organizacijoms, Šiaurės
Atlanto Sutarties Organizacijos
šalių kariuomenių vienetams ir
Europos Sąjungos
institucijoms, įstaigoms ir
Europos investicijų bankui“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/
TAR.C856D97CCF5E)

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę
įrangą, už Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes
(žr. šios lentelės 6 priedą)) skaičiuojami
taikant nulinę mokesčio normą, akcizai ir
PVM apskaičiuojami automatiniu būdu
naudojantis LITAR sistemos duomenimis
pagal teisės aktų nustatytas akcizų ir PVM
normas.
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pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
2.1.2.

atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;

0A3

2002 m. vasario 28 d.
Tarybos sprendimas dėl
susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino Respublikos
bei susitarimo
Protokolo, sudaryto dėl
1995 m. sausio 1 d.
įvykusios plėtros (toliau
– Tarybos sprendimas
dėl susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino
Respublikos), 1990 m.
lapkričio 26 d. Tarybos
sprendimas dėl Europos
ekonominės bendrijos ir
Andoros
Kunigaikštystės
susitarimo pasikeičiant
laiškais sudarymo
(toliau – Tarybos
sprendimas dėl Europos
ekonominės bendrijos ir
Andoros
Kunigaikštystės

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes,
siunčiamas iš San Marino ar Andoros,
skaičiuojami taikant nulinę mokesčio normą,
akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
akcizų ir PVM normas.
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susitarimo sudarymo)
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
2.2.

2.2.1.

atleidžiamos nuo
akcizų/neatsiranda prievolė
mokėti akcizus (jeigu jos yra
akcizų objektas), bet
apmokestinamos PVM:
atvejai, kai importuojami kai
kurie ginklai ir karinė įranga
ar Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128
straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose
nurodytos prekės; kiti
Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatyti atleidimo
nuo importo muitų atvejai;

0B2

Reglamentas (EB)
Nr. 150/2003, Tarybos
reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128
straipsnis ir 132
straipsnio b ir c punktai,
kiti Europos Sąjungos
teisės aktai, nustatantys
atleidimą nuo importo
muitų
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis,
14 straipsnio 1 ir 8
dalys, 15 straipsnio 1 ir
14 dalys, 19, 27, 28, 33,

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę
įrangą, už Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes
(žr. šios lentelės 6 priedą)) ir akcizai
skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas, PVM apskaičiuojamas automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas PVM
normas.

5

40, 43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo
3 straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
2.2.2.

atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;

0B3

Tarybos sprendimas dėl
susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino
Respublikos, Tarybos
sprendimas dėl Europos
ekonominės bendrijos ir
Andoros
Kunigaikštystės
susitarimo sudarymo
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis,
14 straipsnio 1 ir 8
dalys, 15 straipsnio 1 ir
14 dalys, 19, 27, 28, 33,
40, 43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes,
siunčiamas iš San Marino ar Andoros ir
akcizai skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas, PVM apskaičiuojamas automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas PVM
normas.
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3 straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
2.3.

2.3.1.

neapmokestinamos importo
PVM/apmokestinamos
PVM taikant 0 proc. PVM
tarifą, bet apmokestinamos
akcizais (ar nėra akcizų
objektas):
atvejai, kai importuojami kai
kurie ginklai ir karinė įranga
ar Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128
straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose
nurodytos prekės; kiti
Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatyti atleidimo
nuo importo muitų atvejai;

0C2

Reglamentas (EB) Nr.
150/2003, Tarybos
reglamento (EB) Nr.
1186/2009 128
straipsnis ir 132
straipsnio b ir c punktai,
kiti Europos Sąjungos
teisės aktai, nustatantys
atleidimą nuo importo
muitų

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę
įrangą, už Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes
(žr. šios lentelės 6 priedą)) ir PVM
skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas, akcizai apskaičiuojami automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
akcizų normas.

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai

2.3.2.

atvejai, kai importuojamos

0C3

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai
Tarybos sprendimas dėl

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes,

7

Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;

susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino
Respublikos, Tarybos
sprendimas dėl Europos
ekonominės bendrijos ir
Andoros
Kunigaikštystės
susitarimo sudarymo

siunčiamas iš San Marino ar Andoros ir PVM
skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas, akcizai apskaičiuojami automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
akcizų normas.

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai
2.4.

2.4.1.

atleidžiamos nuo akcizų
/neatsiranda prievolė mokėti
akcizus (jeigu jos yra akcizų
objektas) ir
neapmokestinamos importo
PVM/apmokestinamos
PVM taikant 0 proc. PVM
tarifą:
atvejai, kai importuojami kai
kurie ginklai ir karinė įranga
ar Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128

0D2

Reglamentas (EB)
Nr. 150/2003, Tarybos
reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę
įrangą, už Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes
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straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose
nurodytos prekės; kiti
Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatyti atleidimo
nuo importo muitų atvejai;

straipsnis ir 132
straipsnio b ir c punktai,
kiti Europos Sąjungos
teisės aktai, nustatantys
atleidimą nuo importo
muitų

(žr. šios lentelės 6 priedą)), akcizai ir PVM
skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas.

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis,
14 straipsnio 1 ir 8
dalys, 15 straipsnio 1 ir
14 dalys, 19, 27, 28, 33,
40, 43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai
2.4.2.

atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros.

0D3

Tarybos sprendimas dėl
susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino
Respublikos, Tarybos
sprendimas dėl Europos
ekonominės bendrijos ir
Andoros
Kunigaikštystės
susitarimo sudarymo
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes,
siunčiamas iš San Marino ar Andoros, akcizai
ir PVM skaičiuojami taikant nulines mokesčių
normas.
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9 straipsnio 2 dalis,
14 straipsnio 1 ir 8
dalys, 15 straipsnio 1 ir
14 dalys, 19, 27, 28, 33,
40, 43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai
3.

3.1.

Prekės neapmokestinamos
tik nacionaliniais
mokesčiais:
atleidžiamos nuo akcizų
/neatsiranda prievolė mokėti
akcizus (jeigu jos yra akcizų
objektas), bet
apmokestinamos PVM;

010

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 14
straipsnio 1 ir 8 dalys,
15 straipsnio 1 ir 14
dalys, 19, 27, 28, 33, 40,
43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 5 punktas

Akcizai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, PVM apskaičiuojamas automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
PVM normas.
Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas
nuo importo muitų, reikalinga nurodyti
atitinkamą triženklį procedūros kodą,
reiškiantį atleidimą nuo importo muitų (ši
nuostata taikoma, kai prekėms įforminama
išleidimo į laisvą apyvartą muitinės
procedūra).
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3.2.

neapmokestinamos importo
PVM/apmokestinamos
PVM taikant 0 proc. PVM
tarifą, bet apmokestinamos
akcizais (ar nėra akcizų
objektas);

018

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai

3.3.

atleidžiamos nuo akcizų
/neatsiranda prievolė mokėti
akcizus (jeigu jos yra akcizų
objektas) ir
neapmokestinamos importo
PVM/apmokestinamos
PVM taikant 0 proc. PVM
tarifą.

017

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 14
straipsnio 1 ir 8 dalys,
15 straipsnio 1 ir 14
dalys, 19, 27, 28, 33, 40,
43, 45, 48, 51
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 64 ir 72
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20
straipsnio 4 dalis, 29,
34–40, 43, 44, 48 ir 112
straipsniai

PVM skaičiuojamas taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai apskaičiuojami automatiniu
būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
akcizų normas.
Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas
nuo importo muitų, reikalinga nurodyti
atitinkamą triženklį procedūros kodą,
reiškiantį atleidimą nuo importo muitų (ši
nuostata taikoma, kai prekėms įforminama
išleidimo į laisvą apyvartą muitinės
procedūra).

Akcizai ir PVM skaičiuojami taikant nulines
mokesčių normas.
Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas
nuo importo muitų, reikalinga nurodyti
atitinkamą triženklį procedūros kodą,
reiškiantį atleidimą nuo importo muitų (ši
nuostata taikoma, kai prekėms įforminama
išleidimo į laisvą apyvartą muitinės
procedūra).
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4.

Prekėms taikomi bendrieji
muitai apskaičiuojami
taikant muitų sąjungos
tarifą, kiti mokesčiai
apskaičiuojami pagal prekių
kilmės šalį:

4.1.

atvejai, kai prekės atvyksta
iš Turkijos, bet prekių
kilmės šalis yra kita;

1NB

1995 m. gruodžio 22 d.
EB ir Turkijos
asociacijos tarybos
sprendimo Nr. 1/95 dėl
baigiamojo muitų
sąjungos etapo
įgyvendinimo 4 ir 46
straipsniai
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, tačiau prekėms taikomi
bendrieji muitai apskaičiuojami taikant muitų
sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
apskaičiuojami pagal prekių kilmės šalį.
Deklaravus nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „1NB“:
– prekių eksporto šalis (muitinės deklaracijos
laukelis „Šalies eksportuotojos kodas (ex
15a)“) turi būti nurodyta Turkija (TR), o
muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas
dokumentas“ turi būti įrašytas dokumento
kodas „N018“ ( A.TR sertifikatas);
– deklaracijos laukelyje „Preferencija (36)“
turi būti nurodytas preferencijos kodas „400“;
– bendrieji muitai skaičiuojami taikant
Turkijai TARIC/LITAR sistemose integruotą
muitų sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
skaičiuojami pagal muitinės deklaracijos
laukelyje „Kilmės šalis (34a)“ nurodytą
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kilmės šalį.

straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

4.2.

atvejai, kai prekės atvyksta
iš Andoros, bet prekių
kilmės šalis yra kita;

2NB

Tarybos sprendimas dėl
Europos ekonominės
bendrijos ir Andoros
Kunigaikštystės
susitarimo sudarymo
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, tačiau prekėms taikomi
bendrieji muitai apskaičiuojami taikant muitų
sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
apskaičiuojami pagal prekių kilmės šalį.
Deklaravus nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „2NB“ :
– prekių eksporto šalis (muitinės deklaracijos
laukelis „Šalies eksportuotojos kodas (ex
15a)“) turi būti nurodyta Andora (AD);
– deklaracijos laukelyje „Preferencija (36)“
turi būti nurodytas preferencijos kodas „400“;
– bendrieji muitai skaičiuojami taikant
Andorai TARIC/LITAR sistemose integruotą
muitų sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
skaičiuojami pagal muitinės deklaracijos
laukelyje „Kilmės šalis (34a)“ nurodytą
kilmės šalį.
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4.3.

atvejai, kai prekės atvyksta
iš San Marino, bet prekių
kilmės šalis yra kita.

3NB

Tarybos sprendimas dėl
susitarimo dėl
bendradarbiavimo ir
muitų sąjungos
sudarymo tarp Europos
ekonominės bendrijos ir
San Marino Respublikos

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, tačiau prekėms taikomi
bendrieji muitai apskaičiuojami taikant muitų
sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
apskaičiuojami pagal prekių kilmės šalį.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis, prekių muitine verte laikant ne
Sąjungos muitų teritorijoje atliktos perdirbimo
operacijos išlaidas (žr. 7 priedą).

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9
straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
5.

Importo muito suma
apskaičiuojama remiantis ne
Sąjungos muitų teritorijoje
atliktos perdirbimo
operacijos išlaidomis,
taikant vertybinį muito
tarifą.

2RJ

Reglamento (ES)
Nr. 952/2013
86 straipsnio 5 dalis
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 15
straipsnio 16 dalis

Deklaravus nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „3NB“ :
– prekių eksporto šalis (muitinės deklaracijos
laukelis „Šalies eksportuotojos kodas (ex
15a)“) turi būti nurodyta San Marinas (SM);
– deklaracijos laukelyje „Preferencija (36)“
turi būti nurodytas preferencijos kodas „400“;
– bendrieji muitai skaičiuojami taikant San
Marinui TARIC/LITAR sistemose integruotą
muitų sąjungos tarifą, o kiti mokesčiai
skaičiuojami pagal muitinės deklaracijos
laukelyje „Kilmės šalis (34a)“ nurodytą
kilmės šalį.
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6.

Išleidžiamos į laisvą
apyvartą laikinai įvežtos
prekės, kurios buvo
neapmokestintos importo
muitais iš dalies.

4DM

Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 77
straipsnio 1 dalies b
punktas
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 11,
23-26, 30, 31, 35-40, 42,
45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, naudojant dvi datas:

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.1 punktas

akcizai skaičiuojami naudojant akcizų
normas, galiojančias išleidimo į laisvą
apyvartą dieną;

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

7.

Skirtingoms muitų tarifo
subpozicijoms priskiriamų
prekių deklaravimas pagal
vieną subpociziją, jei
siuntoje esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas ad valorem muitas.

5AM

Reglamento (ES) Nr.
952/2013 177 straipsnis
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

muitai skaičiuojami nuo laikinai įvežtų
prekių pagal jų kiekį, muitinę vertę bei muitų
normas, galiojusias laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną;

PVM skaičiuojamas nuo laikinai įvežtų
prekių, naudojant PVM normas, galiojusias
laikinojo įvežimo procedūros įforminimo
dieną.
Taikomas laikinojo įvežimo muitinės
procedūros įforminimo dieną galiojęs valiutos
kursas (Muitinės deklaracijų apdorojimo
sistemoje laukelyje „Skolos muitinei
atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo
muitinės procedūros įforminimo data).

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių

Importo atveju muitai ir PVM prekėms
apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis
LITAR sistemos duomenimis pagal
deklaruotam prekės kodui teisės aktų
nustatytas mokesčių normas, netaikant
specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių ar
specialių nuostatų (žr. 10 priedą).
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
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16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.1, 4 ir 6 punktai

8.

Skirtingoms muitų tarifo
subpozicijoms priskiriamų
prekių deklaravimas pagal
vieną subpociziją, jei
siuntoje esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas pagal tą patį
matavimo vienetą
apskaičiuotas specifinis
muitas.

5SM

Reglamento (ES) Nr.
952/2013 177 straipsnis,
Reglamento (ES)
2015/2447 228
straipsnio 1 dalis
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

Muitinės departamento
generalinio direktoriaus 2012
m. spalio 31 d. įsakymo Nr.
1B-837 „Dėl Nacionalinių
muitinės procedūrų požymių
kodų sąrašo patvirtinimo“ 2.2.3
punktas
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.1, 4 ir 6 punktai
Muitinės departamento
generalinio direktoriaus 2012
m. spalio 31 d. įsakymo Nr.

Importo atveju muitai ir PVM prekėms
apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis
LITAR sistemos duomenimis pagal
deklaruotam prekės kodui teisės aktų
nustatytas mokesčių normas, netaikant
specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių ar
specialių nuostatų (žr. 10 priedą).
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
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1B-837 „Dėl Nacionalinių
muitinės procedūrų požymių
kodų sąrašo patvirtinimo“ 2.2.3
punktas
9.

9.1.

Prekės deklaruojamos
muitinio sandėliavimo
procedūrai:
kurių savininkas yra
Lietuvos Respublikos
asmuo;

604

9.2.

kurių savininkas yra ne
Lietuvos Respublikos
asmuo.

606

10.

Sunaikinimui skirtos
muitinės prižiūrimos prekės.

00S

10.

Prekėms taikomi mokesčiai
Lietuvos muitinės turimomis
priemonėmis negali būti
apskaičiuoti automatiniu
būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis:
muitai skaičiuojami taikant
fiksuoto dydžio muito
normą;

10.1.

0A9

Kodas įvestas Lietuvos
statistikos departamento
pageidavimu, siekiant
užtikrinti užsienio
prekybos statistinių
duomenų kokybę
Kodas įvestas Lietuvos
statistikos departamento
pageidavimu, siekiant
užtikrinti užsienio
prekybos statistinių
duomenų kokybę
Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 197
straipsnis, Reglamento
(ES) 2015/2447 248
straipsnis

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.1.7 punktas (žr. 1 priedą)
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.1.7 punktas (žr. 1 priedą)
Bendrojo administracinio
dokumento pildymo
instrukcijos 27.53 punktas (žr.
šio dokumento 1 priedą)

Mokesčiai neskaičiuojami.

Reglamento (EEB)
Nr. 2658/87 I priedo
pirmos dalies II skyriaus
D poskyris

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. šio
dokumento 3 priedą) 11.4
punktas

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu, naudojant Reglamento (EEB)
Nr. 2658/87 I priedo pirmos dalies II skyriaus
D poskyryje nurodytą fiksuoto dydžio muito
normą;
akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų bei PVM

Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo 9

Mokesčiai neskaičiuojami.

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, taikant nulines mokesčių
normas.
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straipsnio 2 dalis, 11,
19, 23–26, 30, 31, 35–
40, 42, 45, 47, 51, 54,
55 straipsniai, 61
straipsnio 2 dalis, 62 ir
65 straipsniai

10.1.

10.2.

reeksportuojami
preferencinę prekių kilmę
turintys kompensaciniai
produktai, gauti perdirbus
laikinai įvežtas prekes,
neturinčias preferencinės
prekių kilmės statuso, už
kurias sumokėti importo
muitai;

0F9

reeksportuojamos laikinai
įvežtos prekės, kurios
importo muitais buvo
neapmokestintos iš dalies;

0N9

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18, 19 ir
40 straipsniai
Europos Sąjungos
preferencinių susitarimų
(kilmės protokolų)
nuostatos dėl
preferencinės kilmės
dokumentų išdavimo,
Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 78
straipsnio 1 dalis

Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 252
straipsnis
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai

sumos.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu, pildant eksporto muitinės deklaracijos
47 langelį;
akcizai ir PVM – neskaičiuojami.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu, pildant eksporto muitinės deklaracijos
47 langelį (po 3% muitų sumos už kiekvieną
mėnesį ar mėnesio dalį, kai buvo taikoma
laikinojo įvežimo procedūra);
akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
(importo PVM skaičiuojant nuo prekių
muitinės vertės ir muito sumos) sumos.

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 10 punktas

Taikomas laikinojo įvežimo perdirbti muitinės
procedūros įforminimo dieną galiojęs valiutos
kursas (Muitinės deklaracijų apdorojimo
sistemoje laukelyje „Skolos muitinei
atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo
perdirbti muitinės procedūros įforminimo
data).
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10.3.

10.4.

laikinai išvežamos perdirbti
prekės, kai pakaitos
produktai buvo importuoti
anksčiau;

išleidžiamos į laisvą
apyvartą laikinai įvežtos
prekės, kurios buvo iš dalies
neapmokestintos importo
muitais, kai procedūros
atlikimo metu pasikeičia
prekės kodas iš Europos
Bendrijos integruoto tarifo
(TARIC) nomenklatūros;

0H9

0P9

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai
Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 86
straipsnio 5 dalis, 261 ir
262 straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys,15
straipsnio 16 dalis, 18 ir
19 straipsniai
Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 77
straipsnio 1 dalies b
punktas
Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo
9 straipsnio 2 dalis, 11,
23–26, 30, 31, 35–40,
42, 45, 47, 51, 54, 55
straipsniai, 61 straipsnio
2 dalis, 62, 65, 70 ir 74
straipsniai
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu, pildant eksporto muitinės deklaracijos
47 langelį (įvedama tiek muitų eilučių, kiek
rūšių mokesčių tipų yra taikoma);
PVM – rankiniu būdu apskaičiuojama ir
įvedama PVM suma.

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 9 punktas
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 11.3 punktas

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
rankiniu būdu, naudojant dvi datas:
muitai skaičiuojami nuo laikinai įvežtų
prekių pagal jų kiekį, muitinę vertę bei muitų
normas, galiojusias laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną;
akcizai skaičiuojami naudojant akcizų
normas, galiojančias išleidimo į laisvą
apyvartą dieną;
PVM skaičiuojamas nuo laikinai įvežtų
prekių, naudojant PVM normas, galiojusias
laikinojo įvežimo procedūros įforminimo
dieną.
Taikomas laikinojo įvežimo muitinės
procedūros įforminimo dieną galiojęs valiutos
kursas (Muitinės deklaracijų apdorojimo
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sistemoje laukelyje „Skolos muitinei
atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo
muitinės procedūros įforminimo data).

straipsniai

10.5.

11.7.

apskaičiuojami mokesčiai už
perdirbtuosius produktus,
gautus taikant laikinojo
išvežimo perdirbti
procedūrą, arba pakaitos
produktus, kai perdirbtiems
arba pakaitos produktams
taikomas specifinis muitas;

0R9

atvejai, kai prekės, kurioms
iki 2016 m. balandžio 30 d.
buvo įforminta laikinojo
įvežimo arba laikinojo
įvežimo perdirbti muitinės
procedūra, arba iš tokių
prekių gauti perdirbtieji
produktai išleidžiami į
laisvą apyvartą nuo 2016 m.
gegužės 1 d. ir pagal
laikinojo įvežimo arba
laikinojo įvežimo perdirbti
muitinės procedūros
įforminimo dieną galiojusius
teisės aktus atsiradus skolai
muitinei turi būti mokamos
kompensacinės palūkanos,
skaičiuojamos iki 2016 m.

0S9

Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 86
straipsnio 5 dalis,
Reglamento (ES)
2015/2446 75 straipsnis

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 11.2 punktas

akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos.

Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 15
straipsnio 16 dalis, 18 ir
19 straipsniai
1992 m. spalio 12 d.
Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2913/92,
nustatančio Bendrijos
muitinės kodeksą (OL
2004 m. specialusis
leidimas, 2 skyrius, 4
tomas, p. 307), su
paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu
(ES) Nr. 952/2013, 121,
144 ir 201 (b)
straipsniai, Reglamento
(ES) Nr. 952/2013 85
str. 1 dalis, 86 str.
3 dalis

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu (įvedama tiek muitų eilučių, kiek rūšių
mokesčių tipų yra taikoma)
(žr. 7 priedą);

Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus 2004
m. balandžio 13 d. įsakymo
Nr. 1B-330 „Dėl Bendrojo
administracinio dokumento 47
langelio „Mokesčių
apskaičiavimas“ pildymo tam
tikrais atvejais taisyklių
patvirtinimo“ 2 punktas

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu (įvedama tiek muitų eilučių, kiek rūšių
mokesčių tipų yra taikoma);
kompensacinių palūkanų suma
apskaičiuojama ir įvedama rankiniu būdu;
akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos.
Išleidžiant prekes į laisvą apyvartą ir importo
muitų sumą apskaičiuojant pagal Kodekso 77
straipsnį bei 85 straipsnio 1 dalį (žr. šio
dokumento 9 priedą), muitai, akcizai ir PVM
apskaičiuojami pagal išleidimo į laisvą
apyvartą procedūros įforminimo dieną
išleidžiamoms į laisvą apyvartą prekėms
taikomus tarifus. Taikomas išleidimo į laisvą
apyvartą metu galiojantis valiutos kursas
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balandžio 30 d.;

(Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje
laukelyje „Skolos muitinei atsiradimo data“
nurodoma išleidimo į laisvą apyvartą
procedūros įforminimo data). Kompensacinės
palūkanos skaičiuojamos nuo laikinojo
įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti
muitinės procedūros įforminimo metu
apskaičiuotos muitų sumos iki 2016 m.
balandžio 30 d.

Reglamento (ES)
2016/341 9 priedo D1
priedėlio II antraštinės
dalies 47 langelio
„Mokesčių
apskaičiavimas“ pirma
skiltis (mokesčio rūšis)
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3
straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19 ir
35 straipsniai

10.6.

skirtingoms muitų tarifo
subpozicijoms priskiriamų
prekių deklaravimas pagal
vieną subpociziją, jei
siuntoje esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas pagal skirtingus
matavimo vienetus
apskaičiuotas specifinis

0T9

Reglamento (ES) Nr.
952/2013 177 straipsnis,
Reglamento (ES)
2015/2447 228
straipsnio 2 ir 3 dalys
Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 3

Išleidžiant perdirbtuosius produktus į laisvą
apyvartą ir importo muitų sumą
apskaičiuojant pagal Kodekso 86 straipsnio 3
dalį (žr. šio dokumento 8 priedą), muitai,
akcizai ir PVM apskaičiuojami pagal
išleidimo į laisvą apyvartą procedūros
įforminimo dieną laikinai įvežtoms perdirbti
prekėms taikomus tarifus. Taikomas laikinojo
įvežimo perdirbti muitinės procedūros
įforminimo dieną galiojęs valiutos kursas
(Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje
laukelyje „Skolos muitinei atsiradimo data“
nurodoma laikinojo įvežimo perdirbti
muitinės procedūros įforminimo data).
Kompensacinės palūkanos skaičiuojamos nuo
laikinojo įvežimo perdirbti muitinės
procedūros įforminimo metu apskaičiuotos
muitų sumos iki 2016 m. balandžio 30 d.
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.2 ir 11.5 punktai
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių

Importo atveju muitai apskaičiuojami ir
įvedami rankiniu būdu (įvedama tiek muitų
eilučių, kiek rūšių mokesčių tipų yra taikoma)
(žr. 10 priedą);
PVM – rankiniu būdu apskaičiuojama ir
įvedama PVM suma.
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
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straipsnio 3 dalis, 123
straipsnis, 14 straipsnio
12 ir 13 dalys, 18 ir 19
straipsniai

muitas arba jei siuntoje
esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas ad valorem muitas
ir specifinis muitas;

10.7.

kiti neautomatinio mokesčių
skaičiavimo atvejai.

0I9

16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr.
2 priedą)
Muitinės departamento
generalinio direktoriaus 2012
m. spalio 31 d. įsakymo Nr.
1B-837 „Dėl Nacionalinių
muitinės procedūrų požymių
kodų sąrašo patvirtinimo“ 2.2.3
punktas
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių ( žr. 3
priedą) 3.2 ir 11.5 punktai

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu (įvedama tiek muitų eilučių, kiek rūšių
mokesčių tipų yra taikoma);

akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos.
III. TRIŽENKLIAI PROCEDŪRŲ KODAI IŠ REGLAMENTO (ES) 2016/341 9 PRIEDO D1 PRIEDĖLIO II ANTRAŠTINĖS DALIES 37 LANGELIO
„PROCEDŪRA“ ANTROS SKILTIES**
11.
Perdirbtieji produktai,
B02
Muitinės ir reeksporto
Muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu
grąžinami po garantinio
deklaracijų, pateikiamų
būdu, taikant nulines mokesčių normas;
remonto
elektroninėmis duomenų
prekės nėra akcizų objektas.
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
12.

Perdirbtieji produktai,
grąžinami po pakeitimo
pagal garantiją

B03

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

13.

Išankstinis perdirbtųjų
produktų importas įforminus
laikinojo išvežimo perdirbti

B07

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų

Muitai, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR
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procedūrą

14.

Atleidimas nuo muito
(Reglamentas (EB)
Nr. 1186/2009)

apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

C01-C41
(žr.
4 priedą)

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3
priedą) 9 punktas
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. kovo 8 d.
įsakymas Nr. 1B-137 „Dėl
Atleidimo nuo muitų taikymo
taisyklių patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/
TAR.F48CA4DA55D6)

15.

16.

Atleidimas nuo eksporto
muitų
(Reglamentas (EB) Nr.
1186/2009)

Laikinasis įvežimas

C51, C52
(žr.
4 priedą)

D01-D29
(žr.
5 priedą)

sistemos duomenimis, tačiau mokesčiai
nemokami, o pateikiama importo mokesčių
sumos dydžio garantija.

Muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
numatytas neapmokestinimas importo PVM,
norint pasinaudoti PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas
nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų
lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį
muitinės procedūros požymio kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM
lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)

Atleidimas nuo eksporto muitų.
Mokesčiai neskaičiuojami.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų

Įforminant laikinojo įvežimo muitinės
procedūrą (procedūros kodas „53“), muitai,
akcizai (jei prekės apmokestinamos akcizais)
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17.

Laikinasis įvežimas iš dalies
atleidžiant nuo muitų

D51
(žr.
5 priedą)

apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
mokesčių normas.

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Įforminant laikinojo įvežimo muitinės
procedūrą (procedūros kodas „53“), muitai,
akcizai (jei prekės apmokestinamos akcizais)
ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal teisės aktų nustatytas
mokesčių normas.

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
10 punktas

18.

Prekių vieneto kainos
naudojimas tam tikrų greitai
gendančių prekių muitinei
vertei nustatyti (Kodekso 74
straipsnio 2 dalies c punktas
ir Įgyvendinimo reglamento
(ES) 2015/2447, 142
straipsnio 6 dalis)

E01

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, prekių muitinę vertę
nustatant pagal vieneto kainą.

19.

Standartinės importo vertės
(pavyzdžiui, Reglamentas
(ES) Nr. 543/2011)

E02

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, prekių muitinę vertę
nustatant pagal standartinę importo vertę.

20.

Žemės ūkio produktai, už
kuriuos prašoma eksporto

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų

Eksportas (mokesčiai neskaičiuojami).

E51, E52, E53,
E61, E62, E63
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grąžinamųjų išmokų,
skiriamų pateikus eksporto
sertifikatą (I priedo prekės)
Žemės ūkio produktai, už
kuriuos prašoma
grąžinamųjų eksporto
išmokų, skiriamų
nereikalaujant pateikti
eksporto sertifikato (I priedo
prekės)
Mažais kiekiais
eksportuojami žemės ūkio
produktai, už kuriuos
prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų,
skiriamų nereikalaujant
pateikti eksporto sertifikato
(I priedo prekės)
Žemės ūkio produktai, už
kuriuos prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų,
skiriamų pateikus
gražinamųjų išmokų
sertifikatą (ne I priedo
prekės)
Žemės ūkio produktai, už
kuriuos prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų,
skiriamų nereikalaujant
pateikti gražinamųjų išmokų
sertifikato (ne I priedo
prekės)
Mažais kiekiais
eksportuojami žemės ūkio

E71

elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)
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produktai, už kuriuos
prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų,
nepateikus gražinamųjų
išmokų sertifikato (ne I
priedo prekės)
Mažais kiekiais
eksportuojami žemės ūkio
produktai, už kuriuos
prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų ir į
kuriuos neatsižvelgiama
apskaičiuojant minimalias
patikrinimų normas
21.

Grąžintų prekių
neapmokestinimas importo
muitais (Kodekso 203
straipsnis)

F01

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

22.

Grąžintų prekių
neapmokestinimas importo
muitais (specialios
aplinkybės, numatytos
Deleguotojo reglamento

F02

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių

Muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
numatytas neapmokestinimas importo PVM,
norint pasinaudoti PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas
nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų
lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį
muitinės procedūros požymio kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM
lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.
Muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.
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18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

(ES) 2015/2446, 159
straipsnyje: žemės ūkio
prekės)

23.

24.

25.

Grąžintų prekių
neapmokestinimas importo
muitais (specialios
aplinkybės, numatytos
Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/2446, 158
straipsnio 3 dalyje: remontas
arba geros būklės atkūrimas)

Perdirbtieji produktai,
grąžinami į Sąjungą po to,
kai buvo eksportuoti arba
reeksportuoti (Kodekso 205
straipsnio 1 dalis)

Akcizais apmokestinamų

F03

F04

F06

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
numatytas neapmokestinimas importo PVM,
norint pasinaudoti PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas
nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų
lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį
muitinės procedūros požymio kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM
lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.
Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu (įvedama tiek muitų eilučių, kiek rūšių
mokesčių tipų yra taikoma);
akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos.

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
3.2 punktas
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Mokėtini muitai apskaičiuojami ir įvedami
rankiniu būdu (įvedama tiek muitų eilučių,
kiek rūšių mokesčių tipų yra taikoma) (žr. 11
ir 8 priedus);
mokėtini akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos.

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3
priedą) 3.2 punktas
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų

Akcizai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, muitai ir PVM apskaičiuojami
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prekių, kurioms taikomas
akcizų mokėjimo laikino
atidėjimo režimas,
gabenimas iš importo vietos
pagal Direktyvos
2008/118/EB 17 straipsnio 1
dalies b punktą

elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

26.

Jūrų žvejybos produktų ir
kitų produktų, kuriuos
trečiosios šalies teritorinėje
jūroje sužvejojo arba iš tos
jūros išgavo valstybėje
narėje registruoti ir su tos
valstybės vėliava
plaukiojantys laivai,
neapmokestinimas importo
muitais

F21

27.

Produktų, gautų iš jūrų
žvejybos ir kitų produktų,
kuriuos trečiosios šalies
teritorinėje jūroje sužvejojo
arba iš tos jūros išgavo
valstybėje narėje registruoti
ir su tos valstybės vėliava
plaukiojantys pramoniniai
laivai, neapmokestinimas
importo muitais

F22

Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3 priedą)
5 punktas
Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis pagal teisės aktų
nustatytas mokesčių normas. Jeigu Pridėtinės
vertės mokesčio įstatyme numatytas
neapmokestinimas importo PVM, norint
pasinaudoti akcizų ir PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.
Muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
numatytas neapmokestinimas importo PVM,
norint pasinaudoti PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas
nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų
lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį
muitinės procedūros požymio kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM
lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.
Muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio
normą, akcizai (jei prekės apmokestinamos
akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
numatytas neapmokestinimas importo PVM,
norint pasinaudoti PVM lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas
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28.

Renginiams ar parduoti
skirtų prekių, kurioms buvo
įforminta laikinojo įvežimo
procedūra, išleidimas į
laisvą apyvartą taikant tuos
apskaičiavimo elementus,
kurie galioja priimant
išleidimo į laisvą apyvartą
deklaraciją

F41

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą)

29.

Perdirbtųjų produktų
išleidimas į laisvą apyvartą,
kai importo muitų suma
apskaičiuojama pagal
Kodekso 86 straipsnio 3 dalį

F44

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir
raštu, surašymo taisyklių
18.4.2–18.4.7 papunkčiai (žr. 1
priedą
Bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio
pildymo taisyklių (žr. 3
priedą) 11.1 punktas
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Maisto produktų
sandėliavimas

F61

Muitinės ir reeksporto
deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir

nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų
lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį
muitinės procedūros požymio kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM
lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga
nurodyti nacionalinį muitinės procedūros
požymio kodą „017“.
Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis, pagal išleidimo į laisvą
apyvartą procedūros įforminimo dieną
prekėms (pavyzdžiui, skirtoms renginiams ar
pardavimui) taikomus tarifus.

Muitai apskaičiuojami ir įvedami rankiniu
būdu (įvedama tiek muitų eilučių, kiek rūšių
mokesčių tipų yra taikoma) (žr. 8 priedą);
akcizai ir PVM – rankiniu būdu
apskaičiuojamos ir įvedamos akcizų ir PVM
sumos. Muitai, akcizai ir PVM
apskaičiuojami pagal išleidimo į laisvą
apyvartą procedūros įforminimo dieną laikinai
įvežtoms perdirbti prekėms taikomus tarifus.
Taikomas laikinojo įvežimo perdirbti muitinės
procedūros įforminimo dieną galiojęs valiutos
kursas (Muitinės deklaracijų apdorojimo
sistemoje laukelyje „Skolos muitinei
atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo
perdirbti muitinės procedūros įforminimo
data).
Mokesčiai neskaičiuojami.
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raštu, surašymo taisyklių
16.4.2–16.4.7 papunkčiai (žr. 2
priedą)
* Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio
„Procedūra“ antros skilties atitinkančiose mokesčių skaičiavimo taisyklėse, taikomose Lietuvos muitinės naudojamose Mokesčių apskaičiavimo ir patikros/Muitinės
deklaracijų apdorojimo sistemose (toliau – Taisyklės) naudotos teisės aktų santrumpos:
Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 – 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo;
Reglamentas (EB) Nr. 150/2003 – 2003 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 150/2003, sustabdantis importo muitus už kai kuriuos ginklus ir karinę įrangą;
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 – 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą
(kodifikuota redakcija);
Reglamentas (ES) Nr. 952/2013/ Kodeksas – 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas;
Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446 – 2015m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos;
Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447 – 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės;
Reglamentas (ES) 2016/341 – 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos,
taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446;
Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13
d. įsakymu Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtinta Bendrojo administracinio dokumento pildymo
instrukcija;
Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklės – Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų
elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklės;
Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio pildymo taisyklės – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m.
balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-330 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintos Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklės.
** – taip pat žr. Europos Komisijos dokumentą TAXUD A3(2015) 5707081 „Bendrojo administracinio dokumento rekomendacijos (taikomos SMK numatytu
pereinamuoju laikotarpiu)“ (dokumentas skelbiamas Europos Komisijos interneto puslapyje adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/unioncustoms-code/ucc-guidance-documents_en dalyje „Data Integration and Harmonisation (DIH)“)
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Taisyklių 1 priedas
18.1.7. „Papildoma procedūra (1/11)“. Nurodoma prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas triženklis procedūros kodas
iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami bendrojo administracinio dokumento 37 langelio antros skilties pildymui) ir
(arba) iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo.
Pateikiant supaprastintą importo deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, šis duomenų elementas į registrus
neįtraukiamas.
18.4.2. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis (4/3)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio
sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas
skaičiuojamo mokesčio tipo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio
dokumento 47 langelio pirmą skiltį) arba „100“, jeigu deklaruojamos akcizais apmokestinamos prekės.
18.4.3. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė (4/4)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu tos pačios rūšies prekėms (pvz., maisto produktams) taikomas kombinuotasis
muito tarifas, nustatytas nuo prekių vertės ir nuo prekių kiekio, turi būti atskirai nurodomi abiejų mokesčių pagrindai. Šis duomenų elementas nepateikiamas,
jeigu importo deklaracija pateikiama mažos vertės siuntoms arba paštu atsiunčiamoms prekėms įforminti. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:
18.4.3.1. prekių apmokestinamoji vertė eurais (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad:
18.4.3.1.1. mokestis skaičiuojamas nuo prekių apmokestinamosios vertės; arba
18.4.3.1.2. nustatyta nulinė mokesčio norma; arba
18.4.3.1.3. išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės, kurios visai neapmokestinamos mokesčiais; arba;
18.4.3.1.4. nepateikiami Taisyklių 18.4.5, 18.4.6 ir 18.4.7 papunkčiuose nurodyti duomenų elementai;
18.4.3.2. prekių kiekis (dviejų ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių kiekio.
18.4.4. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas (4/5)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Jeigu tos pačios rūšies prekėms (pvz., maisto produktams) taikomas kombinuotasis
muito tarifas, nustatytas nuo prekių vertės ir nuo prekių kiekio, turi būti atskirai nurodomi abiejų mokesčių tarifai. Šis duomenų elementas nepateikiamas,
jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį
duomenų elementą nurodoma:
18.4.4.1. mokesčio norma, padalyta iš 100 (keturių ženklų po kablelio tikslumu), jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis skaičiuojamas nuo prekių
apmokestinamosios vertės; arba
18.4.4.2. mokesčio suma eurais (keturių ženklų po kablelio tikslumu) už vieną prekių rūšies kiekio vienetą, jeigu teisės aktų nustatyta, kad mokestis
skaičiuojamas nuo prekių kiekio; arba
18.4.4.3. „0,0000“, jeigu prekėms nustatyta nulinė mokesčio norma arba išleidžiamos į laisvą apyvartą prekės, kurios teisės aktų nustatytais atvejais
visai neapmokestinamos mokesčiais.
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18.4.5. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma (4/6)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų
elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti, deklaruojamos mažos vertės siuntos arba paštu
atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma rodiklių, nurodytų pateikiant duomenų elementus „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio
bazė“ ir „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas“, sandauga, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.
18.4.6. „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso) (4/7)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Šis duomenų elementas nepateikiamas, jeigu prekės deklaruojamos muitinio
sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūroms įforminti, jeigu pakaitos produktai importuojami anksčiau, nei prekės laikinai
išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas) arba deklaruojamos mažos vertės siuntos ar paštu atsiunčiamos prekės. Pateikiant šį duomenų
elementą nurodoma bendra už vienos rūšies prekes mokėtinų mokesčių suma eurais.
18.4.7. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas (4/8)“. Nurodomas standartinėje importo deklaracijoje ir papildomoje deklaracijoje
(apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mokėjimo būdo kodas iš Komisijos
reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 47 langelio paskutinę skiltį), naudojamas
deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, taip pat ir tada, jeigu apskaičiuota mokesčio suma lygi nuliui arba nuo apskaičiuoto mokesčio mokėjimo atleista. Šis
duomenų elementas nepateikiamas deklaruojant:
18.4.7.1. prekes muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo ir laikinojo įvežimo perdirbti procedūroms įforminti arba pakaitos produktus,
importuojamus anksčiau, nei prekės laikinai išvežamos perdirbti (taikomas standartinis prekių pakeitimas);
18.4.7.2. mažos vertės siuntomis atsiunčiamas prekes, įsigytas pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba
trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemą, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje;
18.4.7.3. prekes, kurias privatūs asmenys iš trečiosios šalies siunčia privatiems asmenims Lietuvoje ir kurios yra nekomercinio pobūdžio ir
neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 4 dalį.
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Taisyklių 2 priedas
16.4.2. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio rūšis (4/3)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas skaičiuojamo mokesčio tipo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341
9 priedo D1 priedėlio (kodai, naudojami pildant bendrojo administracinio dokumento 47 langelio pirmą skiltį).
16.4.3. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio bazė (4/4)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0“.
16.4.4. „Mokesčio apskaičiavimas – mokesčio tarifas (4/5)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma „0“.
16.4.5. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėtina mokesčio suma (4/6)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma:
16.4.5.1. už laikinai įvežtas perdirbti prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveiko
skaičiaus, kai reeksportuojami lengvatinę prekių kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių
kilmės, už kurias sumokėti importo muitai;
16.4.5.2. už pakaitos produktus sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveiko skaičiaus, kai laikinai išvežamos perdirbti prekės po
pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą;
16.4.5.3. už laikinai įvežtas prekes sumokėtų importo muitų suma eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, kai reeksportuojamos laikinai įvežtos
prekės, iš dalies neapmokestinamos importo muitais.
16.4.6. „Mokesčio apskaičiavimas – bendra suma (iš viso) (4/7)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
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laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodoma bendra už vienos rūšies prekes sumokėtų muitų suma eurais.
16.4.7. „Mokesčio apskaičiavimas – mokėjimo būdas (4/8)“. Nurodomas standartinėje eksporto (reeksporto) deklaracijoje ir papildomoje
deklaracijoje (apibendrintoje, periodinėje arba suvestinėje) prekių rūšies lygmenyje. Duomenų elementas pateikiamas, kai reeksportuojami lengvatinę prekių
kilmę turintys perdirbtieji produktai, gauti perdirbus laikinai įvežtas prekes, neturinčias lengvatinės prekių kilmės, už kurias sumokėti importo muitai, kai
laikinai išvežamos perdirbti prekės po pakaitos produktų išleidimo į laisvą apyvartą ir kai reeksportuojamos laikinai įvežtos prekės, iš dalies
neapmokestinamos importo muitais. Pateikiant šį duomenų elementą nurodomas mokėjimo būdo kodas iš Komisijos reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1
priedėlio (kodai, naudojami pildant 47 langelio paskutinę skiltį), naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei.
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Taisyklių 3 priedas
MUITINĖS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
GENERALINIS DIREKTORIUS
DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO
13 D. ĮSAKYMO NR. 1B-330 „DĖL BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO 47 LANGELIO „MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS“
PILDYMO TAM TIKRAIS ATVEJAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. balandžio 26 d. Nr. 1B-327
Vilnius

1. P a k e i č i u Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 1B-330
„Dėl Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja
redakcija:
„MUITINĖS DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO 47 LANGELIO „MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMO TAM TIKRAIS
ATVEJAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
1. T v i r t i n u Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad tais atvejais, kai prekės, kurioms iki 2016 m. balandžio 30 d. buvo įforminta laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti
muitinės procedūra, arba iš tokių prekių gauti perdirbtieji produktai išleidžiami į laisvą apyvartą nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir pagal laikinojo įvežimo arba
laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros įforminimo dieną galiojusius teisės aktus atsiradus skolai muitinei turi būti mokamos kompensacinės
palūkanos, tos kompensacinės palūkanos skaičiuojamos iki 2016 m. balandžio 30 d.
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Šiuo atveju mokesčiai Bendrojo administracinio dokumento 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi Bendrojo administracinio dokumento
47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklių 3.2 papunkčio nustatyta tvarka. Kompensacinės palūkanos skaičiuojamos pagal
teisės aktus, galiojusius iki 2016 m. balandžio 30 d., imant pagrindu muitus, apskaičiuotus pagal teisės aktus, galiojusius iki nurodytos datos. Jeigu
apskaičiavus kompensacines palūkanas jų suma yra neigiama, Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ dalies „Suma“
eilutėje, kurioje įrašomos kompensacinės palūkanos, nurodomas nulis“.
2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Generalinis direktorius

Arūnas Adomėnas
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PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus 2004 m.
balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-330
(Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1B-327
redakcija)
BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO 47 LANGELIO „MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS“ PILDYMO TAM TIKRAIS ATVEJAIS
TAISYKLĖS
1. Bendrojo administracinio dokumento 47 langelio „Mokesčių apskaičiavimas“ pildymo tam tikrais atvejais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
muitų, importo akcizų ir importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – mokesčiai) įrašymą bendrojo administracinio dokumento 47 langelyje „Mokesčių
apskaičiavimas“ (toliau – 47 langelis „Mokesčių apskaičiavimas“) kitais atvejais, nei nurodyta Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijoje,
patvirtintoje Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo
administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija).
2. Mokesčiai 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi remiantis Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcija, išskyrus atvejus,
nurodytus Taisyklėse arba kituose teisės aktuose.
3. Mokesčiai 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi vienu iš toliau nurodytų būdų:
3.1. Tais atvejais, kai mokesčiai gali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis, – Bendrojo
administracinio dokumento pildymo instrukcijos ir (arba) Taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus Taisyklių 3.2 papunktyje nurodytą būdą.
3.2. Tais atvejais, kai mokesčiai negali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis:
3.2.1. dalis „Tipas“ pildoma Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka;
3.2.2. dalyse „Mokesčio pagrindas“ ir „Norma“ nurodomi nuliai;
3.2.3. dalyje „Suma“ nurodoma apskaičiuota mokesčių suma;
3.2.4. dalys „Mokėjimo būdas“ ir „Iš viso“ pildomos Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka.
4. Mokesčiai, apskaičiuoti už prekes, kurios yra papildomų ir (arba) antidempingo, ir (arba) kompensacinių muitų, ir (arba) importo akcizų objektas,
47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi tokia tvarka:
4.1. Pirmoje eilutėje Taisyklių 3 punkto nustatyta tvarka nurodomi bendrieji muitai.
4.2. Kitose eilutėse Taisyklių 3 punkto nustatyta tvarka nurodomi papildomi, antidempingo ir (arba) kompensaciniai muitai, jeigu prekėms tokie
muitai nustatyti. Minėtiems muitams nurodyti naudojama tiek eilučių, kiek tokių muitų prekėms nustatyta.
4.3. Priešpaskutinėje eilutėje Taisyklių 3 punkto nustatyta tvarka nurodomi importo akcizai, jeigu prekės yra akcizų objektas.
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4.4. Paskutinėje eilutėje (nurodžius bendruosius, papildomus, antidempingo ir (arba) kompensacinius muitus, ir (arba) importo akcizus) Taisyklių 3
punkto nustatyta tvarka nurodomas importo PVM.
5. Mokesčiai, apskaičiuoti už prekes, kurios yra papildomų ir (arba) antidempingo, ir (arba) kompensacinių muitų, ir (arba) importo akcizų objektas,
tačiau teisės aktų nustatytais atvejais neapmokestinamos minėtais mokesčiais, 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi Taisyklių 3 punkto nustatyta
tvarka.
6. Jeigu mokesčių apskaičiavimui nustatytas ne vienas mokesčio elementas, mokesčiai 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi nurodant
kiekvieną nustatytą ir taikytą mokesčio apskaičiavimo elementą (pavyzdžiui, jeigu cigaretėms nustatyti specifinis ir vertybinis akcizų apskaičiavimo
elementai, įrašomi abu šio mokesčio elementai). Mokesčio elementai 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi Taisyklių 3 punkto nustatyta
vertybinio arba specifinio mokesčio įrašymo tvarka.
7. Importo mokesčiai, apskaičiuoti už alų, 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi tokia tvarka:
7.1. Pirmoje eilutėje Taisyklių 3.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomi muitai.
7.2. Antroje eilutėje nurodomi importo akcizai:
7.2.1. dalis „Tipas“ pildoma Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka;
7.2.2. dalyje „Mokesčio pagrindas“ nurodoma prekių kiekio hektolitrais ir faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, sandauga
(pavyzdžiui, jeigu prekių yra 40 hektolitrų, o faktinė alkoholio koncentracija yra 5 procentai tūrio, šioje skiltyje nurodoma 200,00);
7.2.3. dalyje „Norma“ nurodoma akcizų suma, nustatyta už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais;
7.2.4. dalyje „Suma“ nurodoma dalyse „Mokesčio pagrindas“ ir „Norma“ nurodytų rodiklių sandauga;
7.2.5. dalys „Mokėjimo būdas“ ir „Iš viso“ pildomos Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka.
7.3. Trečioje eilutėje Taisyklių 3.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomas importo PVM.
8. Importo mokesčiai, apskaičiuoti už etilo alkoholį, 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi tokia tvarka:
8.1. Pirmoje eilutėje Taisyklių 3.1 papunkčio nustatyta tvarka įrašomi muitai.
8.2. Antroje eilutėje įrašomi importo akcizai:
8.2.1. dalis „Tipas“ pildoma Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka;
8.2.2. dalyje „Mokesčio pagrindas“ nurodoma prekių kiekio litrais ir alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, litre produkto, sandauga,
padalyta iš 100 (pavyzdžiui, jeigu prekių kiekis yra 5000 litrų, o alkoholio koncentracija litre produkto yra 40 procentų, šioje skiltyje nurodoma 2000,00);
8.2.3. dalyje „Norma“ nurodoma akcizų suma, nustatyta už gryno etilo alkoholio hektolitrą, padalyta iš 100;
8.2.4. dalyje „Suma“ nurodoma dalyse „Mokesčio pagrindas“ ir „Norma“ nurodytų rodiklių sandauga;
8.2.5. dalys „Mokėjimo būdas“ ir „Iš viso“ pildomos Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos nustatyta tvarka.
8.3. Trečioje eilutėje Taisyklių 3.1 papunkčio nustatyta tvarka nurodomas importo PVM.
9. Mokesčiai, apskaičiuoti už pakaitos produktus, importuojamus anksčiau negu prekės išvežamos perdirbti, įrašomi importo muitinės deklaracijos 47
langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ Taisyklių 3 punkto nustatyta tvarka. Deklaruojant prekes laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai,
perskaičiuoti (mokėtini) mokesčiai už minėtus pakaitos produktus 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi eksporto muitinės deklaracijoje
Taisyklių 3.2 papunkčio nustatyta tvarka.
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10. Mokesčiai, apskaičiuoti už laikinai įvežtas prekes, kurios iš dalies neapmokestinamos importo muitu, įrašomi importo muitinės deklaracijos 47
langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ Taisyklių 3 punkto nustatyta tvarka. Pateikiant prekes reeksportui įforminti, mokėtini importo mokesčiai 47 langelyje
„Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi reeksporto muitinės deklaracijoje Taisyklių 3.2 papunkčio nustatyta tvarka.
11. Mokesčiai 47 langelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ įrašomi Taisyklių 3.2 papunkčio nustatyta tvarka ir šiais atvejais:
11.1. Apskaičiavus mokesčius už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, tais atvejais, kai muitas
skaičiuojamas remiantis laikinai įvežtų perdirbti prekių tarifiniu klasifikavimu, muitine verte, kiekiu, pobūdžiu ir kilme, nustatytais laikinojo įvežimo
perdirbti procedūrą įforminant pateiktos muitinės deklaracijos priėmimo metu.
11.2. Apskaičiavus mokesčius už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, arba pakaitos produktus (išskyrus
Taisyklių 9 punkte nurodytą atvejį), kai perdirbtiems arba pakaitoms produktams taikomas specifinis muitas.
11.3. Apskaičiavus mokesčius už išleidžiamas į laisvą apyvartą laikinai įvežtas prekes, kurios iš dalies neapmokestintos importo muitais, jeigu
išleidimo į laisvą apyvartą metu laikinai įvežtos prekės teisės aktų nustatyta tvarka turi būti priskiriamos kitai Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC)
nomenklatūros subpozicijai, nei buvo priskirtos įforminant joms laikinojo įvežimo muitinės procedūrą.
11.4. Apskaičiavus mokesčius už prekes, kurioms taikoma fiksuoto dydžio muito norma.
11.5. Kitais atvejais, kai mokesčiai negali būti apskaičiuoti automatiniu (kompiuteriniu) būdu muitinės turimomis priemonėmis.
__________
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Taisyklių 4 priedas
Atleidimas nuo muito
(Reglamentas (EB) Nr. 1186/2009)
Atleidimas nuo importo muitų
Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir į Sąjungą persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas
Dėl santuokos importuojamas kraitis ir namų apyvokos daiktai
Dovanos, paprastai dovanojamos santuokos proga
Paveldėtas asmeninis turtas
Mokykliniai drabužiai, mokymo priemonės ir susiję namų apyvokos daiktai
Nedidelės vertės siuntos
Vieno fizinio asmens kitam fiziniam asmeniui siunčiamos siuntos
Ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga, importuojami perkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Sąjungą
Asmenų, užsiimančių profesine veikla laisvųjų profesijų srityje, ir juridinių asmenų, vykdančių ne pelno veiklą,
ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga
Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, išvardyti I priede
Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, išvardyti II priede
Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, įvežami grynai nekomerciniais tikslais (įskaitant
atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)
Mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos, esančios už Sąjungos ribų, ar jos vardu nekomerciniais tikslais įvežta įranga
Bandomieji gyvūnai ir tyrimams skirtos biologinės arba cheminės medžiagos
Žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės bei audinių tipo nustatymo reagentai
Prietaisai ir aparatai, naudojami medicinos tyrimams, ligų diagnozavimui ar medicininiam gydymui
Referencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei
Tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijos produktai
Labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės
Akliesiems skirti daiktai, nurodyti III priede
Akliesiems skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža patys aklieji savo pačių naudojimui (įskaitant atsargines
dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

Straipsnis (dalis)

Kodas

3
12 str. 1 dalis
12 str. 2 dalis
17
21
23
25
28
34

C01
C02
C03
C04
C06
C07
C08
C09
C10

42
43
44–45

C11
C12
C13

51
53
54
57
59
60
61
66
67 str. 1 dalies a punktas ir
67 str. 2 dalis

C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

40

Akliesiems skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža tam tikros įstaigos ar organizacijos (įskaitant atsargines
dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)
Kitiems neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža patys neįgalieji savo pačių
naudojimui (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)
Kitiems neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža tam tikros įstaigos ar
organizacijos (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)
Prekės, įvežamos nukentėjusiems nuo nelaimės
Garbės apdovanojimai ar ženklai
Tarptautinių santykių srityje gautos dovanos
Monarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės
Nedidelės vertės prekių pavyzdžiai, įvežami reklamos tikslais
Spaudiniai ir reklaminė medžiaga, įvežama reklamos tikslais
Prekybos mugėje ar panašiame renginyje naudojamos arba vartojamos prekės
Tyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės
Siuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių ir komercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms
Turistams skirta informacinė literatūra
Įvairūs dokumentai ir daiktai
Pagalbinės medžiagos, skirtos gabenamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti
Kraikas, pašarai ir lesalai, skirti gyvūnams jų gabenimo metu
Degalai ir tepalai sausumos motorinėse transporto priemonėse ir specialiose talpyklose
Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams
Karstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai
Atleidimas nuo eksporto muitų
Naminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą iš Sąjungos į trečiąją šalį
Pašarai, išvežami kartu su gyvūnais

67 str. 1 dalies b punktas ir
67 str. 2 dalis
68 str. 1 dalies a punktas ir
68 str. 2 dalis
68 str. 1 dalies b punktas ir
68 str. 2 dalis
74
81
82
85
86
87–89
90
95
102
103
104
105
106
107
112
113

C23

115
121

C51
C52

C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

41

Taisyklių 5 priedas
Laikinasis įvežimas
Procedūra
Padėklai
Konteineriai
Transporto priemonė
Keleivių įvežami asmeniniai daiktai ir sporto reikmėms skirtos prekės
Jūreivių gerovės reikmenys
Nelaimės atveju teikiamos pagalbos siuntos
Medicinos, chirurginė ir laboratorinė įranga
Gyvūnai
Prekės, skirtos veiklai, atitinkančiai pasienio zonos ypatumus
Garso, vaizdo arba duomenų laikmenos
Informacinė medžiaga
Profesinė įranga
Mokymo medžiaga ir mokslinė įranga
Tara, pripildyta
Tara, tuščia
Liejimo formos, štampai, spausdinimo formos, brėžiniai, eskizai, matavimo, tikrinimo bei bandymo
instrumentai ir kiti panašūs dirbiniai
Specialūs įrankiai ir instrumentai
Prekės, skirtos bandymams
Importuotos prekės, su kuriomis atliekamas pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas priimamasis
bandymas, kurio rezultatas yra teigiamas
Prekės, naudojamos bandymams atlikti
Pavyzdžiai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446
straipsnis
208 ir 209
210 ir 211
212
219
220
221
222
223
224
225
225
226
227
228
228
229

Kodas

230
231 str. a punktas
231 str. b punktas

D17
D18
D19

231 str. c punktas
232

D20
D21

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

42

Gamybos pakaitos priemonės
Prekės, kurios bus eksponuojamos arba naudojamos viešajame renginyje
Patikrinimui skirtos prekės (šeši mėnesiai)
Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
Prekės, įvežtos parduoti aukcione
Atsarginės dalys, reikmenys ir įranga
Prekės, įvežamos esant konkrečioms situacijoms, neturinčioms ekonominio poveikio
Prekės, įvežamos retkarčiais ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui
Laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo muitų

233
234 str. 1 dalis
234 str. 2 dalis
234 str. 3 dalies a punktas
234 str. 3 dalies b punktas
235
236 str. b punktas
236 str. a punktas
206

D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D51

43

Taisyklių 6 priedas
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009
2009 m. lapkričio 16 d.
nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą
(kodifikuota redakcija)
128 straipsnis
1. Šis reglamentas nekliudo valstybėms narėms:
a) atleisti nuo muitų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ar
pagal kitas konsulines konvencijas bei pagal 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvenciją dėl specialiųjų misijų;
b)atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas, kurias suteikia tarptautiniai susitarimai ar būstinių susitarimai, kurių viena susitariančioji šalis yra trečioji šalis arba
tarptautinė organizacija, įskaitant ir atleidimą nuo muitų tarptautinių susitikimų proga;
c) atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia visų valstybių narių sudaryti tarptautiniai susitarimai, įsteigiantys kultūros ar mokslo institutą
ar organizaciją pagal tarptautinę teisę;
d)atleisti nuo muitų pagal įprastas privilegijas ir neliečiamybę, kurias suteikia susitarimai su trečiosiomis šalimis bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir technikos srityje;
e) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie numato bendras asmenų ar aplinkos apsaugos priemones;
f) taikyti specialų atleidimą nuo muitų pagal susitarimus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kurį galima pateisinti pasienio zonos prekybos su tomis šalimis pobūdžiu;
g)atleisti nuo muitų pagal susitarimus, savitarpio bendradarbiavimo pagrindu sudarytus su trečiosiomis šalimis, kurios yra pasirašiusios Tarptautinės civilinės aviacijos
konvenciją (Čikaga, 1944 m.), siekiant įgyvendinti šios konvencijos (aštuntasis leidimas, 1980 m. liepa) 9 priedo 4.42 ir 4.44 punktuose rekomenduojamą veiklą.
2. Tais atvejais, kai kokia nors tarptautinė konvencija, nepriskirtina nė vienai 1 dalyje nurodytų kategorijų, prie kurios valstybė narė ketina prisijungti, numato atleidimą
nuo muitų, toji valstybė narė pateikia Komisijai prašymą leisti taikyti tokį atleidimą nuo muitų ir pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.
Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas Reglamento (EEB) 2913/92 247a straipsnyje nurodyta tvarka.
3. 2 dalyje nurodytos informacijos pateikti nereikia, kai atitinkamos tarptautinės konvencijos numatytas atleidimas nuo muitų neviršija Bendrijos teisėje nustatytos ribos.
132 straipsnis
Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant:
a) Reglamento (EEB) Nr. 2913/92;
b) galiojančių nuostatų dėl laivų, orlaivių ir tarptautinių traukinių atsargų;
c) nuostatų dėl atleidimo nuo muitų pagal kitus Bendrijos aktus.
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Taisyklių 7 priedas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

86 straipsnis
Specialiosios importo muito sumos apskaičiavimo taisyklės
5. Jeigu atsiranda skola muitinei, susijusi su perdirbtaisiais produktais, gautais taikant laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, arba su pakaitos produktais, nurodytais 261
straipsnio 1 dalyje, importo muito suma apskaičiuojama remiantis ne Sąjungos muitų teritorijoje atliktos perdirbimo operacijos išlaidomis.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013
papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos
75 straipsnis
Specifinis importo muitas, taikomas perdirbtiesiems produktams, gautiems taikant laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, arba pakaitos produktams
(Kodekso 86 straipsnio 5 dalis)
Kai perdirbtiesiems produktams, gautiems taikant laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, arba pakaitos produktams taikytinas specifinis importo muitas, importo muito
suma apskaičiuojama iš perdirbtųjų produktų muitinės vertės jų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos priėmimo metu atėmus atitinkamų laikinai išvežtų prekių
statistinę vertę laikinojo išvežimo perdirbti procedūros įforminimo šioms prekėms metu ir gautą skirtumą padauginus iš importo muito sumos, taikytinos perdirbtiesiems
produktams arba pakaitos produktams, ir padalinus iš perdirbtųjų produktų arba pakaitos produktų muitinės vertės.
Europos Komisijos parengtame dokumente „SPECIAL PROCEDURES – Title VII UCC/“Guidance for MSs and Trade” pateikiami importo muitų apskaičiavimo,
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 86 straipsnio 5 dalimi bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 75 straipsniu,
pavyzdžiai. Šį dokumentą galima rasti Europos Komisijos interneto puslapyje adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidancedocuments_en, dalyje „Special Procedures“.
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Taisyklių 8 priedas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
86 straipsnis
Specialiosios importo muito sumos apskaičiavimo taisyklės
3. Jeigu atsiranda skola muitinei, susijusi su perdirbtaisiais produktais, gautais taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, importo muito suma, atitinkanti tokią skolą,
deklaranto prašymu apskaičiuojama remiantis prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, tarifiniu klasifikavimu, muitine verte, kiekiu, pobūdžiu ir
kilme tą procedūrą įforminant pateiktos muitinės deklaracijos priėmimo metu.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013
papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos
III ANTRAŠTINĖ DALIS
SKOLA MUITINEI IR GARANTIJOS
1 SKYRIUS
Skolos muitinei atsiradimas
1skirsnis
N u o s t a t o s, b e n d r o s i m p o r t o i r e k s p o r t o s k o l a i m u i t i n e i
1poskirsnis
Importo arba eksporto muito sumos apskaičiavimo taisyklės
72 straipsnis
Perdirbtųjų produktų, gautų taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, importo muito sumos apskaičiavimas
(Kodekso 86 straipsnio 3 dalis)
1. Siekiant nustatyti importo muito, pagal Kodekso 86 straipsnio 3 dalį taikytino perdirbtiesiems produktams, sumą, pagal 2 ir 6 dalis nustatomas prekių, kurioms įforminta
laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekis perdirbtuosiuose produktuose, dėl kurių atsirado skola muitinei.
2. 3 ir 4 dalyse nustatytas kiekybinio skaičiavimo metodas taikomas šiais atvejais:
a) kai atliekant perdirbimo operacijas gaunami tik vienos rūšies perdirbtieji produktai;
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b) kai atliekant perdirbimo operacijas gaunami skirtingų rūšių perdirbtieji produktai ir visos prekių, kurioms įforminta ta procedūra, sudedamosios dalys ir komponentai yra
kiekviename iš šių perdirbtųjų produktų.
3. 2 dalies a punkte nurodytu atveju prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekis perdirbtuosiuose produktuose, dėl kurių atsirado skola muitinei,
nustatomas visam prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekiui taikant procentinį dydį, kurį atitinka perdirbtieji produktai, dėl kurių atsirado
skola muitinei, palyginti su visu perdirbtųjų produktų, gautų atlikus perdirbimo operaciją, kiekiu.
4. 2 dalies b punkte nurodytu atveju prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekis perdirbtuosiuose produktuose, dėl kurių atsirado skola
muitinei, nustatomas visam prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekiui taikant procentinį dydį, apskaičiuojamą padauginus šiuos daugiklius:
a) procentinį dydį, kurį perdirbtieji produktai, dėl kurių atsirado skola muitinei, sudaro visame tos pačios rūšies perdirbtųjų produktų, gautų atlikus perdirbimo operaciją,
kiekyje;
b) procentinį dydį, kurį atitinka visas, nepriklausomai nuo skolos muitinei atsiradimo, tos pačios rūšies perdirbtųjų produktų kiekis, palyginti su visu perdirbtųjų produktų,
gautų atlikus perdirbimo operaciją, kiekiu.
5. Taikant kiekybinio skaičiavimo metodą neatsižvelgiama į prekių, kurioms įforminta procedūra, kiekius, kurie vykdant perdirbimo operaciją sunaikinami ar prarandami,
visų pirma, dėl išgaravimo, desikacijos, sublimacijos ar nutekėjimo procesų.
6. 2 dalyje nenurodytais atvejais pagal antrą, trečią ir ketvirtą pastraipas taikomas vertinio skaičiavimo metodas.
Prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekis perdirbtuosiuose produktuose, dėl kurių atsirado skola muitinei, nustatomas visam prekių, kurioms
įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kiekiui taikant procentinį dydį, apskaičiuojamą padauginus šiuos daugiklius:
a) procentinį dydį, kurį perdirbtieji produktai, dėl kurių atsirado skola muitinei, sudaro visoje tos pačios rūšies perdirbtųjų produktų, gautų atlikus perdirbimo operaciją,
vertėje;
b) procentinį dydį, kurį atitinka visa, nepriklausomai nuo skolos muitinei atsiradimo, tos pačios rūšies perdirbtųjų produktų vertė, palyginti su visa perdirbtųjų produktų,
gautų atlikus perdirbimo operaciją, verte.
Taikant vertinio skaičiavimo metodą, perdirbtųjų produktų vertė nustatoma remiantis esamomis gamintojo kainomis (ex- works kainomis) Sąjungos muitų teritorijoje arba
tais atvejais, kai tokių gamintojo kainų (ex-works kainų) nustatyti neįmanoma, esamomis tokių pačių arba panašių produktų pardavimo kainomis Sąjungos muitų
teritorijoje. Nustatant perdirbtųjų produktų vertę nenaudojamos šalių, kurios, kaip atrodo, yra tarpusavyje susijusios arba taiko kompensacinius susitarimus, kainos,
išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad kainoms šie santykiai poveikio nedaro.
Tais atvejais, kai perdirbtųjų produktų vertės neįmanoma nustatyti pagal trečią pastraipą, ji nustatoma taikant kurį nors pagrįstą metodą.
73 straipsnis
Galutinio vartojimo procedūros nuostatų taikymas perdirbtiesiems produktams, gautiems taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą
(Kodekso 86 straipsnio 3 dalis)
1. Kai taikant Kodekso 86 straipsnio 3 dalį apskaičiuojama skolą muitinei atitinkanti importo muito suma, mokėtina už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo
įvežimo perdirbti procedūrą, prekės, kurioms taikyta ta procedūra, dėl jų tikslinės paskirties neapmokestinamos muitu arba joms taikoma sumažinta muito norma, kuris
būtų toms prekėms pritaikyta, jei joms pagal Kodekso 254 straipsnį būtų įforminta galutinio vartojimo procedūra.
2. 1 dalis taikoma įvykdžius šias sąlygas:
a) galėjo būti suteiktas leidimas prekėms įforminti galutinio vartojimo procedūrą ir
b) muitinės deklaracijos prekių laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti priėmimo metu atleidimo nuo muito arba sumažintos muito normos taikymo dėl tikslinės
šių prekių paskirties sąlygos būtų buvusios įvykdytos.
74 straipsnis
Lengvatinio muitų tarifų režimo taikymas prekėms, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra
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(Kodekso 86 straipsnio 3 dalis)
Taikant Kodekso 86 straipsnio 3 dalį, kai muitinės deklaracijos prekių laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti priėmimo metu importuojamos prekės atitinka
lengvatinio muitų tarifų režimo taikymo pagal tarifines kvotas ir tarifines ribas sąlygas, šioms prekėms taikytinas bet kuris lengvatinis muitų tarifų režimas, numatytas
tapačioms prekėms jų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos priėmimo metu.
76 straipsnis
Nuostata, leidžianti nukrypti nuo perdirbtųjų produktų, gautų taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, importo muito sumos apskaičiavimo metodo
(Kodekso 86 straipsnio 3 dalis ir 86 straipsnio 4 dalis)
Kodekso 86 straipsnio 3 dalis taikoma be deklaranto prašymo, kai įvykdomos visos šios sąlygos:
a) atitinkamo leidimo turėtojas tiesiogiai arba netiesiogiai importuoja perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, per vienų metų
laikotarpį nuo jų reeksporto;
b) muitinės deklaracijos prekių laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti priėmimo metu joms būtų pritaikyta prekybos arba žemės ūkio politikos priemonė arba
antidempingo muitas, kompensacinis muitas, apsaugos muitas ar atsakomasis muitas, jeigu jos tuo metu būtų buvusios išleistos į laisvą apyvartą;
c) pagal 166 straipsnį nereikėjo atlikti ekonominių sąlygų tikrinimo.
Europos Komisijos parengtame dokumente „SPECIAL PROCEDURES – Title VII UCC/“Guidance for MSs and Trade” pateikiami importo muitų apskaičiavimo,
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 86 straipsnio 3 dalimi, pavyzdžiai. Šį dokumentą galima rasti Europos Komisijos interneto
puslapyje adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en, dalyje „Special Procedures“.
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Taisyklių 9 priedas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

77 straipsnis
Išleidimas į laisvą apyvartą ir laikinasis įvežimas
1. Importo skola muitinei atsiranda, kai importo muitu apmokestinamoms ne Sąjungos prekėms įforminama viena iš šių muitinės procedūrų:
a) išleidimas į laisvą apyvartą, įskaitant atvejus, kai taikomos nuostatos, susijusios su galutiniu vartojimu;
b) laikinasis įvežimas iš dalies neapmokestinant importo muitu.
2. Skola muitinei atsiranda muitinės deklaracijos priėmimo metu.
3. Skolininku laikomas deklarantas. Netiesioginio atstovavimo atveju asmuo, kurio interesais pateikiama muitinės deklaracija, taip pat laikomas skolininku.
Jeigu muitinės deklaracija, pateikta deklaruojant prekes vienai iš 1 dalyje nurodytų procedūrų įforminti, surašyta remiantis informacija, dėl kurios nebūtų surinkta visa
importo muito suma arba jos dalis, asmuo, kuris pateikė deklaracijai surašyti reikalingą informaciją ir kuris žinojo arba, yra pagrindo manyti, kad turėjo žinoti, jog tokia
informacija yra klaidinga, taip pat laikomas skolininku.

85 straipsnis
Bendrosios importo arba eksporto muito sumos apskaičiavimo taisyklės
1. Importo arba eksporto muito suma apskaičiuojama remiantis tomis muito apskaičiavimo taisyklėmis, kurios buvo taikomos atitinkamoms prekėms tuo metu, kai dėl jų
atsirado skola muitinei.
2. Jeigu tikslaus skolos muitinei atsiradimo laiko nustatyti neįmanoma, skola muitinei laikoma atsiradusia tada, kai muitinė pripažįsta, kad dėl situacijos, kurioje yra
atitinkamos prekės, atsirado skola muitinei.
Tačiau jeigu muitinės turima informacija leidžia nustatyti, kad skola muitinei jau buvo atsiradusi, kai muitinė padarė tokią išvadą, skola muitinei laikoma atsiradusia tuo
metu, kai jau buvo įmanoma nustatyti, kad susidarė tokia situacija.

49

Taisyklių 10 priedas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
177 straipsnis
Muitinės deklaracijų surašymo supaprastinimas, taikomas prekėms, priskiriamoms skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms
1. Jeigu prekių siuntą sudaro prekės, priskiriamos skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms, ir jeigu surašant muitinės deklaraciją atskirai pateikti duomenis pagal kiekvieną
iš šių prekių muitų tarifo subpoziciją reikėtų neproporcingai daug darbo ir išlaidų, palyginti su taikytinu importo ar eksporto muitu, deklaranto prašymu muitinė gali sutikti,
kad visai prekių siuntai būtų taikomas importo ar eksporto muitas, apskaičiuotas pagal muitų tarifo subpoziciją, kuriai priskiriamoms prekėms taikoma didžiausia importo
ar eksporto muito norma.
2. Muitinė nesutinka, kad 1 dalyje nurodytu supaprastinimu būtų naudojamasi deklaruojant prekes, kurioms taikomi draudimai ar apribojimai arba akcizas, kai priemonei
taikyti reikia tikslios prekių klasifikacijos.

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2447 , kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės
228 straipsnis
Skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms priskiriamų prekių deklaravimas pagal vieną subpociziją
(Kodekso 177 straipsnio 1 dalis)
1. Taikant Kodekso 177 straipsnį, jei siuntoje esančios prekės yra priskiriamos muitų tarifo subpozicijoms, kurioms taikomas pagal tą patį matavimo vienetą apskaičiuotas
specifinis muitas, visai siuntai taikomas muitas yra grindžiamas ta muitų tarifo subpozicija, kuriai taikomas didžiausias specifinis muitas.
2. Taikant Kodekso 177 straipsnį, jei siuntoje esančios prekės yra priskiriamos muitų tarifo subpozicijoms, kurioms taikomas pagal skirtingus matavimo vienetus
apskaičiuotas specifinis muitas, didžiausias pagal kiekvieną matavimo vienetą apskaičiuotas specifinis muitas yra taikomas visoms siuntoje esančioms prekėms, kurioms
specifinis muitas yra apskaičiuotas pagal tą vienetą, ir konvertuojamas į ad valorem muitą kiekvienai šių prekių rūšiai.
Už visą siuntą mokėtinas muitas yra grindžiamas ta muitų tarifo subpozicija, kurios atveju pagal pirmą pastraipą atlikus konvertavimą susidaro didžiausia ad valorem muito
norma.
3. Taikant Kodekso 177 straipsnį, jei siuntoje esančios prekės yra priskiriamos muitų tarifo subpozicijoms, kurioms taikomas ad valorem muitas ir specifinis muitas, pagal
šio straipsnio 1 arba 2 dalį nustatytas didžiausias specifinis muitas konvertuojamas į ad valorem muitą kiekvienai prekių rūšiai, kuriai specifinis muitas apskaičiuojamas
pagal tą patį vienetą.
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Už visą siuntą mokėtinas muitas yra grindžiamas ta muitų tarifo subpozicija, kuriai taikoma didžiausia ad valorem muito, įskaitant ad valorem muitą, susidariusį atlikus
konvertavimą pagal pirmą pastraipą, norma.

Ištrauka iš Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012-10-31 įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių
kodų sąrašo patvirtinimo“:
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Lietuvos muitinėje naudojamoje Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje triženkliai procedūrų kodai iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos
deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės
kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis
reglamentas (ES) 2015/2446 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/341), 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ antros skilties
nurodomi importo ir eksporto muitinės deklaracijų laukeliuose „Bendrijos triženklis procedūros kodas 1 (37.2)“ ir „Bendrijos triženklis procedūros kodas 2
(37.2)“, o nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai – laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas (37.2)“;
2.2. Bendrojo administracinio dokumento importo ir eksporto rinkiniuose triženkliai procedūrų kodai iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1
priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ antros skilties ir nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai nurodomi tokia tvarka:
2.2.1. Jeigu reikia nurodyti tik vieną triženklį procedūros kodą iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio
„Procedūra“ antros skilties arba tik nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą, šie kodai įrašomi 37 langelio „Procedūra“ antroje skiltyje.
2.2.2. Jeigu reikia nurodyti triženklį procedūros kodą/kodus iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio
„Procedūra“ antros skilties ir nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą, 37 langelio „Procedūra“ antroje skiltyje įrašomas pirmasis triženklis
procedūros kodas iš Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ antros skilties, o 44 langelyje „Papildoma
informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ – antrasis (jeigu reikia jį nurodyti) triženklis procedūros kodas iš Reglamento (ES) 2016/341 9
priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ antros skilties ir nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas.
2.2.3. Vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės
kodeksas, 177 straipsniu:
2.2.3.1. atsižvelgiant į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su
išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95, 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, muitinės deklaracijų
surašymo supaprastinimas gali būti taikomas tik toms prekių siuntoms, kurių vertė neviršija statistinės 1000 eurų ribos;
2.2.3.2. deklaranto prašymo visai prekių siuntai taikyti importo ar eksporto muitą, apskaičiuotą pagal muitų tarifo subpoziciją, kuriai priskiriamoms
prekėms taikoma didžiausia importo ar eksporto muito norma, pateikimu muitinės įstaigai laikomas importo ar eksporto deklaracijos, kurios laukelyje
„Nacionalinis triženklis procedūros kodas (37.2)“ ar 37 langelio „Procedūra“ antroje skiltyje įrašytas atitinkamas nacionalinis triženklis procedūros kodas,
pateikimas kartu su sąrašu, kuriame nurodomos visos prekės, priskirtos deklaruojamai muitų tarifo subpozicijai. Sąrašo prekėms priskiriami ne mažiau kaip
keturi Kombinuotosios nomenklatūros, patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo, kodo ženklai;
2.2.3.3. priimtos importo ar eksporto deklaracijos įforminimas yra muitinės sutikimas, kad visai prekių siuntai būtų taikomas importo ar eksporto
muitas, apskaičiuotas pagal muitų tarifo subpoziciją, kuriai priskiriamoms prekėms taikoma didžiausia importo ar eksporto muito norma.
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Europos Komisijos parengtame dokumente „SUPAPRASTINIMAI. Sąjungos muitinės kodekso V antraštinė dalis. Gairės valstybėms narėms ir verslininkams” pateikiami
importo muitų apskaičiavimo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 177 straipsniu, pavyzdžiai. Šį dokumentą galima rasti Europos
Komisijos interneto puslapyje adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en, dalyje „Simplifications“.
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Taisyklių 11 priedas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
205 straipsnis
Prekės, kurioms anksčiau buvo įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra
1. 203 straipsnis taikomas ir perdirbtiesiems produktams, kurie pirma buvo reeksportuoti iš Sąjungos muitų teritorijos atlikus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą.
2. Deklarantui pateikus prašymą ir būtiną informaciją, importo muito suma, mokėtina už prekes, kurioms taikoma 1 dalis, apskaičiuojama vadovaujantis 86 straipsnio 3
dalimi. Jų išleidimo į laisvą apyvartą data laikoma reeksporto deklaracijos priėmimo data.
3. 203 straipsnyje numatytas atleidimas nuo importo muito netaikomas perdirbtiesiems produktams, eksportuotiems pagal 223 straipsnio 2 dalies c punktą, išskyrus atvejus,
kai užtikrinama, jog jokios prekės nebus pateiktos laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti.

