Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)
Pagal Bendrųjų lengvatų sistemą (toliau – BLS) muitų lengvatomis besinaudojančiose šalyse,
Užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT) bei Europos Sąjungoje, įgyvendinant lengvatinius susitarimus su
Kanada, Japonija, Jungtine Karalyste, Vietnamu, Gana, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Rytų ir
Pietų Afrikos valstybėmis (Komorai, Madagaskaras, Seišeliai, Zimbabvė) taikoma prekių kilmės
sertifikavimo sistema REX – Registruotųjų eksportuotojų sistema (toliau – REX sistema).
REX sistema yra pagrįsta savarankiško sertifikavimo principu, kai ekonominės veiklos
vykdytojai patys išrašo kilmės dokumentus – pareiškimus apie prekių kilmę ar kilmės deklaracijas –
jų eksportuojamai ar persiunčiamai produkcijai. Kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų išrašyti
kilmės dokumentą, jie turi būti registruoti atitinkamai Europos Sąjungos valstybės narės muitinėje,
BLS lengvatomis besinaudojančios šalies ar UŠT įgaliotose institucijose. Duomenys apie
registruotuosius eksportuotojus kaupiami Europos Komisijos administruojamoje duomenų bazėje
(ES REX sistemoje). REX sistemos taisyklės yra išdėstytos 2015 m. liepos 28 d. Komisijos
deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) 2015/2447 atitinkamų straipsnių nuostatose.
Lietuvoje įsisteigusius ir veiklą vykdančius ekonominės veiklos vykdytojus, kurie eksportuoja
prekes į Kanadą, Japoniją, Jungtinę Karalystę, Vietnamą, Ganą, Dramblio Kaulo Kranto Respubliką
ar Rytų ir Pietų Afrikos valstybes arba persiunčia Sąjungos muitų teritorijoje ar į Norvegiją, Šveicariją
prekes, įvežtas pagal BLS, arba eksportuoja prekes pagal nurodytą sistemą iš Sąjungos muitų
teritorijos dvišalės kumuliacijos taikymo tikslu registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius,
vadovaudamasis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio
direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1050 „Dėl Registruotojo eksportuotojo statuso
suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Prašymą suteikti registruotojo eksportuotojo statusą galima rasti
čia. Užpildytą ir nuskenuotą prašymą galima pateikti elektroniniu paštu muitine@lrmuitine.lt.
Patikrinti, ar eksportuotojas yra įregistruotas ES REX sistemoje galima Europos Komisijos
interneto svetainėje adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en.
Nuo 2021 m. sausio 25 d. prašymai suteikti registruotojo eksportuotojo statusą gali būti
teikiami ir elektroniniu būdu per Europos Sąjungos (ES) verslininkų portalą.
Norint pateikti Prašymą suteikti registruotojo eksportuotojo statusą per ES verslininkų portalą
turite atlikti šiuos veiksmus:
1. Turite kreiptis dėl registravimo Muitinės prievolininkų registre (MPR) ir ekonominės
veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodo gavimo į muitinės administraciją, jei
dar neturite MPR registracijos ir EORI kodo. EORI kodo suteikimą reglamentuoja Muitinės
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m.
gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre,
registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo
iš muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.
2. Prieigai prie ES verslininko portalo turite registruotis muitinės elektroninių paslaugų gavėju
Bendro naudotojų valdymo portale BAP adresu https://bap.lrmuitine.lt. Prieigos suteikimo sąlygos
nustatytos Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklėse, patvirtintose Muitinės departamento
generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234.
Prisijungimo adresai sistemoms
Lietuvos Respublikos muitinės Elektroninių paslaugų portalas - https://bap.lrmuitine.lt.
ES Verslininkų portalas (EU Trader Portal) - https://customs.ec.europa.eu/gtp/.

