Grąžintų prekių muitinis įvertinimas
Teisinis reglamentavimas
Importuojamų prekių muitinį įvertinimą reglamentuoja Sąjungos muitinės kodekso (toliau − SMK) 70–74 str.,
Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto (toliau – SMK ĮA) 127–146 str.
Muitinė vertė
Grąžinamų nepakeisto pavidalo prekių muitinė vertė nustatytina nuosekliai taikant SMK 74 str. nurodytus
antrinius (kitus) muitinio įvertinimo metodus ir remiantis pradinio sandorio, jei ši vertė nekelia pagrįstų
abejonių, verte, prireikus ją patikslinus SMK 71 ir 72 str. nurodytomis išlaidomis. Vadovaujantis SMK 203 str.
5 dalimi, grąžinamoms nepakeisto pavidalo prekėms taikomas atleidimas nuo importo muitų, jei, vadovaujantis
SMK 203 str. 6 dalimi ir SMK įgyvendinimo akto 253 str., pateikiama informacija, kuri patvirtina, kad
atleidimo nuo muitų sąlygos įvykdytos.
Svarbu įsitikinti, ar grąžinamos prekės atitinka SMK DA 158 str. nepakeisto pavidalo prekėms nustatytus
reikalavimus ir ar šioms prekėms galima taikyti atleidimą nuo muitų. Kad prekės atitiktų nepakeisto pavidalo
prekėms keliamus reikalavimus, jos gali būti tvarkytos tik tokiu būdu, kad jos būtų sutaisytos, atkurta gera jų
būklė. Priešingu atveju, vadovaujantis SMK DA 158 str., jos turėtų būti apmokestinamos importo muitu taip,
jei joms būtų įforminta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra. Tokiu atveju grąžinamų prekių muitinė vertė
nustatoma tvarkymo operacijos kaštų pagrindu pagal pateiktą sąskaitą, prireikus patikslinus SMK 71 ir 72 str.
nurodytomis išlaidomis.
Statistinė vertė
Statistinė vertė (muitinės deklaracijos 46 langelis) nustatoma vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr.
113/2010 4 str. 2 dalimi, prie grąžintų prekių muitinės vertės pridėjus transporto ir draudimo išlaidas, patirtas
pristatant prekes nuo jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki Lietuvos Respublikos sienos, jeigu šios
išlaidos nėra įtrauktos į muitinę vertę. Šios transporto ir draudimo išlaidos sudaro papildomas statistinę vertę
patikslinančias išlaidas ir deklaracijoje išreiškiamos atitinkamais statistinės vertės elementais (01SV, 02SV,
03SV).
Nuostatos dėl importo PVM
Grąžintų prekių importo PVM apmokestinamoji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 15 str. 15 dalimi, t. y. prie nustatytos prekių muitinės vertės pridėjus
šioje dalyje nurodytas išlaidas.
PVM įstatymo 39 str. nustato, kad importo PVM neapmokestinamos reimportuojamos (grąžintos) prekės, kai
tenkinamos visos šios sąlygos:
- prekes reimportuoja asmuo, eksportavęs šias prekes;
- prekės reimportuojamos tos pačios būklės, kokios jos buvo eksportuotos;
- prekės gali būti atleistos nuo importo muitų.
Daugiau informacijos galima rasti PVM įstatymo 39 str. komentare.
Deklaravimas
Jei prekėms taikomas atleidimas nuo importo mokesčių (muito, akcizo, PVM), importo deklaracijoje turi būti
parenkamas atitinkamas triženklis Sąjungos kodas, iš kodų sąrašo, naudojamų pildant 37 langelį ir, jei reikia,
atitinkamas nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų
sąrašo.

