TRIŽENKLIUS PAPILDOMUS PROCEDŪRŲ KODUS ATITINKANČIOS MOKESČIŲ SKAIČIAVIMO IR PATIKROS TAISYKLĖS,
NAUDOJAMOS LIETUVOS MUITINĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE*
(galioja nuo 2022-06-16)

Eilės
Nr.

Triženklio papildomo
procedūros kodo
pavadinimas

1.

2.

Triženklis
papildomas
procedūros
kodas

3.
4.
I. TRIŽENKLIS PAPILDOMAS PROCEDŪROS KODAS NENURODYTAS

1.
–

Mokesčių skaičiavimo būdas

–

Nenurodžius jokio triženklio papildomo procedūros kodo:
- importo atveju muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) prekėms apskaičiuojami
automatiniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (toliau – LITAR sistemos) duomenimis,
netaikant specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių**;
- eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.

II. TRIŽENKLIS PAPILDOMAS PROCEDŪROS KODAS IŠ NACIONALINIŲ MUITINĖS PROCEDŪRŲ POŽYMIŲ KODŲ SĄRAŠO
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

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

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;
atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;
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;
atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;
neapmokestinamos importo
PVM/apmokestinamos
PVM taikant 0 proc. PVM
tarifą, bet apmokestinamos
akcizais (ar nėra akcizų

0A2

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę įrangą (Reglamentas (EB) Nr. 150/2003), už Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes) apskaičiuojami
automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

0A3

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes, siunčiamas iš San Marino ar Andoros, apskaičiuojami automatiniu
būdu taikant nulinį tarifą, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu naudojantis LITAR sistemos
duomenimis.

0B2

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę įrangą (Reglamentas (EB) Nr. 150/2003), už Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes) ir akcizai
apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus, PVM apskaičiuojamas automatiniu būdu naudojantis
LITAR sistemos duomenimis.

0B3

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes, siunčiamas iš San Marino ar Andoros ir akcizai apskaičiuojami
automatiniu būdu taikant nulinius tarifus, PVM apskaičiuojamas automatiniu būdu naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

3

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

3.

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;
atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros;
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
straipsnyje bei 132
straipsnio b ir c punktuose
nurodytos prekės; kiti
Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatyti atleidimo
nuo importo muitų atvejai;
atvejai, kai importuojamos
Europos Sąjungos kilmės
prekės, siunčiamos iš San
Marino ar Andoros.
Prekės neapmokestinamos

0C2

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę įrangą (Reglamentas (EB) Nr. 150/2003), už Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes) ir PVM
apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus, akcizai apskaičiuojami automatiniu būdu
naudojantis LITAR sistemos duomenimis.

0C3

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes, siunčiamas iš San Marino ar Andoros ir PVM apskaičiuojami
automatiniu būdu taikant nulinius tarifus, akcizai apskaičiuojami automatiniu būdu naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

0D2

Muitai (už importuojamus ginklus ir karinę įrangą (Reglamentas (EB) Nr. 150/2003), už Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1186/2009 128 straipsnyje bei 132 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes), akcizai ir PVM
apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus.

0D3

Muitai už Europos Sąjungos kilmės prekes, siunčiamas iš San Marino ar Andoros, akcizai
apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus.

ir PVM
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3.1.

3.2.

3.3.

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

010

Akcizai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, PVM
naudojantis LITAR sistemos duomenimis.

apskaičiuojamas automatiniu būdu

Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas nuo importo muitų, reikalinga nurodyti atitinkamą triženklį
papildomą procedūros kodą, reiškiantį atleidimą nuo importo muitų (ši nuostata taikoma, kai prekėms
įforminama išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra).

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

018

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

017

PVM apskaičiuojamas automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, akcizai apskaičiuojami automatiniu būdu
naudojantis LITAR sistemos duomenimis.
Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas nuo importo muitų, reikalinga nurodyti atitinkamą triženklį
papildomą procedūros kodą, reiškiantį atleidimą nuo importo muitų (ši nuostata taikoma, kai prekėms
įforminama išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra).

Akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus.
Jeigu prekėms taip pat taikomas ir atleidimas nuo importo muitų, reikalinga nurodyti atitinkamą triženklį
papildomą 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

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis. Bendrojo
muitų tarifo muitai apskaičiuojami taikant muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos) –
pagal prekių kilmės šalį.
Nurodžius importo deklaracijoje nacionalinį papildomą procedūros kodą „1NB“:
– duomenų elemente „Išsiuntimo/eksporto šalies kodas“ turi būti nurodyta „TR“ (Turkija), o duomenų
elemente „Papildomasis dokumentas“ turi būti nurodyta dokumento rūšies kodas „N018“ ( A.TR sertifikatas) ir
šio dokumento numeris;
– duomenų elemente „Lengvatiniai muito tarifai“ turi būti nurodytas lengvatinio muitų tarifo kodas „400“;
– bendrojo muito tarifo muitai skaičiuojami taikant Turkijai Europos Sąjungos integruoto tarifo
(TARIC)/LITAR sistemose integruotą muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos)
skaičiuojami pagal duomenų elemente „Kilmės šalies kodas“ nurodytą prekių kilmės šalį.

6

4.2.

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

2NB

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis. Bendrojo
muitų tarifo muitai apskaičiuojami taikant muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos) –
pagal prekių kilmės šalį.
Nurodžius importo deklaracijoje nacionalinį papildomą procedūros kodą „2NB“ :
– duomenų elemente „Išsiuntimo/eksporto šalies kodas“ turi būti nurodyta „AD“ (Andora);
– duomenų elemente „Lengvatiniai muito tarifai“ turi būti nurodytas lengvatinio muitų tarifo kodas „400“;
– bendrojo muito tarifo muitai skaičiuojami taikant Andorai Europos Sąjungos integruoto tarifo
(TARIC)/LITAR sistemose integruotą muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos)
skaičiuojami pagal duomenų elemente „Kilmės šalies kodas“ nurodytą prekių kilmės šalį.

4.3.

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

3NB

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis. Bendrojo
muitų tarifo muitai apskaičiuojami taikant muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos) –
pagal prekių kilmės šalį.
Nurodžius importo deklaracijoje papildomą procedūros kodą „3NB“ :
– duomenų elemente „Išsiuntimo/eksporto šalies kodas“ turi būti nurodyta „SM“ (San Marinas);
– duomenų elemente „Lengvatiniai muito tarifai“ turi būti nurodytas lengvatinio muitų tarifo kodas „400“;
– bendrojo muito tarifo skaičiuojami taikant San Marinui Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC)/LITAR
sistemose integruotą muitų sąjungos tarifą, o kiti muitai (pvz., antidempingo, apsaugos) skaičiuojami pagal
duomenų elemente „Kilmės šalies kodas“ nurodytą prekių kilmės šalį.

5.

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

2RJ

Muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis. Prekių muitine
verte laikoma ne Sąjungos muitų teritorijoje atliktų perdirbimo operacijų išlaidos.
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6.

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

4DM

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

muitai skaičiuojami nuo laikinai įvežtų prekių pagal muitų tarifus, galiojusius laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną;

akcizai skaičiuojami pagal akcizų tarifus, galiojančius išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos
priėmimo dieną;
PVM skaičiuojamas nuo laikinai įvežtų prekių pagal PVM tarifus, galiojusius laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną.
Taikomas laikinojo įvežimo deklaracijos priėmimo dieną galiojęs valiutos kursas (duomenų elemente „Skolos
muitinei atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo deklaracijos priėmimo data).
-

7.

8.

9.

9.1.

9.2.

Skirtingoms muitų tarifo
subpozicijoms priskiriamų
prekių deklaravimas pagal
vieną subpociziją, jei
siuntoje esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas ad valorem muitas.
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.
Prekės deklaruojamos
muitinio sandėliavimo
procedūrai:
kurių savininkas yra
Lietuvos Respublikos
asmuo;
kurių savininkas yra ne
Lietuvos Respublikos

5AM

Importo atveju muitai ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal importo deklaracijoje nurodytam prekių kodui nustatytus mokesčių tarifus, netaikant
specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių.
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 177 straipsnio antra dalimi, prekių deklaravimo pagal vieną
subpociziją supaprastinimu negali būti naudojamasi deklaruojant prekes, kurios apmokestinamos akcizu.

5SM

Importo atveju muitai ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos
duomenimis pagal importo deklaracijoje nurodytam prekių kodui nustatytas mokesčių normas, netaikant
specialių mokesčių skaičiavimo taisyklių.
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 177 straipsnio antra dalimi, prekių deklaravimo pagal vieną
subpociziją supaprastinimu negali būti naudojamasi deklaruojant prekes, kurios apmokestinamos akcizu.

604

Mokesčiai neskaičiuojami.

606

Mokesčiai neskaičiuojami.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

asmuo.
Prekėms taikomi mokesčiai
Lietuvos muitinės turimomis
priemonėmis negali būti
apskaičiuoti automatiniu
būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis:
reeksportuojami
preferencinę prekių kilmę
turintys kompensaciniai
produktai, gauti perdirbus
laikinai įvežtas prekes,
neturinčias preferencinės
prekių kilmės statuso, už
kurias sumokėti importo
muitai;
reeksportuojamos laikinai
įvežtos prekės, kurios
importo muitais buvo
neapmokestintos iš dalies;

0F9

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
reeksporto deklaracijoje. Akcizai ir PVM – neskaičiuojami.
Taikomas laikinojo įvežimo perdirbti deklaracijos priėmimo dieną galiojęs valiutos kursas. Duomenų elemente
„Skolos muitinei atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės deklaracijos priėmimo data.

0N9

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“ (po
3% muitų sumos už kiekvieną mėnesį ar mėnesio dalį, kai buvo taikoma laikinojo įvežimo procedūra).
PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
(importo PVM apskaičiuojamas nuo prekių muitinės vertės ir muito sumos).

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

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
laikinojo išvežimo perdirbti deklaracijoje (nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“.

0P9

Muitus, akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“. Naudojamos dvi datos:

apskaičiuojami mokesčiai už

0R9

-

muitai skaičiuojami nuo laikinai įvežtų prekių pagal muitų tarifus, galiojusius laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną;

akcizai skaičiuojami pagal akcizų tarifus, galiojančius išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos
priėmimo dieną;
PVM skaičiuojamas nuo laikinai įvežtų prekių pagal PVM tarifus, galiojusius laikinojo įvežimo
deklaracijos priėmimo dieną.
Taikomas laikinojo įvežimo deklaracijos priėmimo dieną galiojęs valiutos kursas (duomenų elemente „Skolos
muitinei atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo deklaracijos priėmimo data).
-

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
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10.6.

10.7.

perdirbtuosius produktus,
gautus taikant laikinojo
išvežimo perdirbti
procedūrą, arba pakaitos
produktus, kai perdirbtiems
arba pakaitos produktams
taikomas specifinis muitas;
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
muitas arba jei siuntoje
esančios prekės yra
priskiriamos muitų tarifo
subpozicijoms, kurioms
taikomas ad valorem muitas
ir specifinis muitas;
kiti neautomatinio mokesčių
skaičiavimo atvejai.

(nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
Akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“.

0T9

Importo atveju muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“ (nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“.
Eksporto atveju mokesčiai neskaičiuojami.
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 177 straipsnio antra dalimi, prekių deklaravimo pagal vieną
subpociziją supaprastinimu negali būti naudojamasi deklaruojant prekes, kurios apmokestinamos akcizu.

0I9

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
(nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
Akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“.

III. TRIŽENKLIAI PAPILDOMI PROCEDŪRŲ KODAI IŠ REGLAMENTO (ES) 2016/341 9 PRIEDO D1 PRIEDĖLIO II ANTRAŠTINĖS DALIES
37 LANGELIO „PROCEDŪRA“ ANTROS SKILTIES AR REGLAMENTO (ES) 2015/2447 B PRIEDO
11.

Perdirbtieji produktai,
grąžinami po garantinio
remonto

B02

Muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinius tarifus; prekės nėra akcizų objektas.

12.

Perdirbtieji produktai,
grąžinami po pakeitimo
pagal garantiją

B03

Muitai, akcizai (jei prekės apmokestinamos akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis
LITAR sistemos duomenimis.
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13.

14.

Išankstinis perdirbtųjų
produktų importas įforminus
laikinojo išvežimo perdirbti
procedūrą
Atleidimas nuo muito
(Reglamentas (EB)
Nr. 1186/2009)

B07

Muitai, akcizai (jei prekės apmokestinamos akcizais) ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis
LITAR sistemos duomenimis. Pateikiama importo mokesčių sumos dydžio garantija, nes mokesčiai prekių
laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrai išleidimo metu nemokami.

C01-C41

Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, 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 papildomą procedūros kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga nurodyti nacionalinį
papildomą procedūros kodą „017“.

15.

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

C51, C52

Atleidimas nuo eksporto muitų.
Mokesčiai neskaičiuojami.

16.

Laikinasis įvežimas

D01-D29

Deklaruojant prekes laikinojo įvežimo muitinės procedūrai (procedūros kodas „53“) įforminti, muitai, akcizai
(jei prekės apmokestinamos akcizais) ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

17.

Laikinasis įvežimas iš dalies
atleidžiant nuo muitų

D51

Deklaruojant prekes laikinojo įvežimo muitinės procedūrai (procedūros kodas „53“) įforminti, muitai, akcizai
(jei prekės apmokestinamos akcizais) ir PVM prekėms apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR
sistemos duomenimis.

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

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis, prekių
muitinę vertę nustatant pagal vieneto kainą.
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19.

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

E02

20.

Žemės ūkio produktai, už
kuriuos prašoma eksporto
grąžinamųjų išmokų,
skiriamų pateikus eksporto
sertifikatą (I priedo prekės)

E51, E52, E53,
E61, E62, E63
E71

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,

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

Eksportas. Mokesčiai neskaičiuojami.

12

skiriamų nereikalaujant
pateikti gražinamųjų išmokų
sertifikato (ne I priedo
prekės)
Mažais kiekiais
eksportuojami žemės ūkio
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

Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, 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 papildomą procedūros kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga nurodyti nacionalinį
papildomą procedūros kodą „017“.

22.

Grąžintų prekių
neapmokestinimas importo
muitais (specialios
aplinkybės, numatytos
Deleguotojo reglamento
(ES) 2015/2446, 159
straipsnyje: žemės ūkio

F02

Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, 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 papildomą procedūros kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga nurodyti nacionalinį
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papildomą procedūros kodą „017“.

prekės)
23.

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

F03

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
(nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
Akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“.

24.

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

F04

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
(nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės).
Akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių
apskaičiavimas“.

25.

Akcizais apmokestinamų
prekių, kurioms taikomas
akcizų mokėjimo laikino
atidėjimo režimas,
gabenimas iš importo vietos
pagal Direktyvos
2008/118/EB 17 straipsnio 1
dalies b punktą

F06

Akcizai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu
būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis.
Jeigu Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatytas neapmokestinimas importo PVM, norint pasinaudoti ir
akcizų, ir PVM lengvata reikalinga nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „017“.

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,

F21

Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, 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 papildomą procedūros kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga nurodyti nacionalinį
papildomą procedūros kodą „017“.
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neapmokestinimas importo
muitais

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

Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu taikant nulinį tarifą, 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 papildomą procedūros kodą „018“.
Jeigu Akcizų įstatyme numatytas atleidimas nuo importo akcizų, norint pasinaudoti akcizų lengvata reikalinga
nurodyti nacionalinį papildomą procedūros kodą „010“.
Jeigu prekei numatytos ir akcizų, ir PVM lengvatos, norint jomis pasinaudoti reikalinga nurodyti nacionalinį
papildomą procedūros kodą „017“.

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

Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis, pagal
laikinai įvežtų renginiams ar parduoti prekių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo datą prekėms
taikomus tarifus.

29.

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

F44

30.

Importas pagal specialią
nuotolinės prekybos
prekėmis, importuojamomis
iš trečiųjų šalių arba trečiųjų
teritorijų, schemą, nustatytą

F48

Muitus apskaičiuoja ir nurodo deklarantas, pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“
(nurodomi visi muitai, kuriais apmokestinamos prekės). Akcizus ir PVM apskaičiuoja ir nurodo deklarantas,
pateikiant duomenų elementų klasę „Mokesčių apskaičiavimas“.
Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami pagal tarifus, galiojančius išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos
priėmimo dieną ir taikomus laikinai įvežtoms perdirbti prekėms.
Taikomas laikinojo įvežimo perdirbti deklaracijos priėmimo dieną galiojęs valiutos kursas (duomenų elemente
„Skolos muitinei atsiradimo data“ nurodoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės deklaracijos priėmimo data).
Muitai apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis, PVM apskaičiuojamas
automatiniu būdu taikant nulinį tarifą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 11511 straipsnio nuostatomis, speciali
nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis apmokestinimo
schema netaikoma importuojamoms akcizais apmokestinamoms prekėms.
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31.

Direktyvos 2006/112/EB
XII antraštinės dalies 6
skyriaus 4 skirsnyje
Maisto produktų
sandėliavimas

F61

Mokesčiai neskaičiuojami.

* – Taisyklėse naudotos teisės aktų santrumpos:
Triženklis papildomas procedūros kodas – kodas iš Komisijos deleguotojo 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, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo
patvirtinimo“; kodas „F48“ iš Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 B priedo, jeigu išleidimui į laisvą apyvartą deklaruojamos prekės, kurios įsigytos pagal
specialios nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, apmokestinimo schemą, nustatytą Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 7 skirsnyje;
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;
Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 – 2015 m. 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) 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;
** – 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 (2 priedas).

