Nuo 2011 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos
Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas) (OL 2011 L 127).
Susitarimo Protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio
bendradarbiavimo metodų nuostatos numato, kad prekyboje tarp Europos Sąjungos bei Korėjos
Respublikos lengvatinę prekių kilmę įrodantys dokumentai yra kilmės deklaracijos, kurias
eksportuotojas įrašo sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente. Kilmės
deklaraciją lengvatinės kilmės prekių siuntai, kurios vertė neviršija 6 000 eurų gali išrašyti bet kuris
eksportuotojas. Siuntoms, viršijančioms nurodytą sumą, kilmės deklaraciją gali išrašyti tik
patvirtintas eksportuotojas, kuriam muitinė yra suteikusi įgaliojimus išduoti lengvatinę prekių kilmę
patvirtinančius dokumentus, nepriklausomai nuo prekių siuntos vertės. Patvirtinto eksportuotojo
įgaliojimai suteikiami vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1B-321 „Dėl patvirtinto
eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. balandžio
26 d. įsakymo Nr. 1B-325 redakcija).
Eksportuotojas kilmės deklaraciją gali išrašyti, kai prekės yra eksportuojamos arba jau yra
eksportuotos. Vadovaujantis Korėjos nacionaliniais teisės aktais, po eksportavimo išrašytos kilmės
deklaracijos priimamos ne vėliau kaip per metus nuo deklaracijoje nurodytų prekių importo.
Atsižvelgiant į griežtus Korėjos nacionalinius teisės aktų dėl kilmės dokumentų priėmimo
reikalavimus bei siekiant išvengti importo muito lengvatų taikymo problemų Korėjoje, Lietuvos
eksportuotojams, eksportuojantiems į Korėją Europos Sąjungos lengvatinės kilmės prekes, kilmės
deklaracijos tekstą, nurodytą Susitarimo Protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir
administracinio bendradarbiavimo metodų III priede, siūloma įrašyti anglų kalba, užtikrinant
deklaracijos teksto atitikimą pateiktam pavyzdžiui.
Atsižvelgiant į tai, kad Susitarimo nuostatos nenumato pakaitinių kilmės dokumentų išdavimo
prekėms, kurios yra persiunčiamos Bendrijos muitų teritorijoje, pakaitinių kilmės dokumentų
išrašymui taikomos 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo
taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), 69 straipsnio 2 dalies nuostatos.
Atkreipiame dėmesį, kad Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos
laisvosios prekybos susitarimo nuostatos nenumato galimybės Korėjos muitinei atlikti ES
eksportuotojų gamybos patikrinimų įmonėse, įsteigtose ES. Tuo atveju, jeigu į Lietuvos įmonę dėl
minėto patikrinimo tiesiogiai kreiptųsi Korėjos muitinės administracija ar Korėjos tiekėjas, prašome
apie tai nedelsiant informuoti Muitinės departamentą.
Korėjos muitinės internetiniame puslapyje yra galimybė patikrinti, ar patvirtinto eksportuotojo
įgaliojimo numeris, nurodytas kilmės deklaracijoje, pateikiamoje importuojamoms į ES prekėms,
yra galiojantis (https://www.customs.go.kr/english/ad/apreExp/apreExpView.do?mi=8040 ).

