EUROPOS SĄJUNGOS IR JAPONIJOS EKONOMINĖS
PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS
2019 m. vasario 1 d. įsigalioja Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas
(OL 2018 L 330). Susitarimo tekstą galima rasti čia.
Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo (toliau – EPS) 3
skyriaus (Prekių kilmės taisyklės ir kilmės procedūros) 3.16 straipsnio nuostatomis, lengvatinis
muito tarifas importuojamiems Japonijos kilmės produktams taikomas remiantis importuotojo
prašymu, kuris gali būti grindžiamas eksportuotojo surašytu pareiškimu apie prekių kilmę arba
importuotojo žiniomis, kad produktas turi kilmės statusą.
Prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifą importuojamiems Japonijos kilmės produktams gali būti
grindžiamas eksportuotojo surašytu pareiškimu apie prekių kilmę arba importuotojo žiniomis, kad
produktas turi kilmės statusą.
Pareiškimo apie prekių kilmę (toliau – pareiškimas) tekstas pateiktas EPS 3-D priede (ir šio
pranešimo pabaigoje). Pareiškimas surašomas sąskaitoje arba kitame komerciniame dokumente
(pvz., pakavimo lape). Pareiškimas gali būti nepasirašytas. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškime turi
būti nurodoma ne tik produktų kilmės šalis, bet ir kilmės kriterijus (-jai) – raidės „A“, „B“, „C“
(papildomai nurodant skaitmenis nuo 1 iki 4, atsižvelgiant į tai, kokia kilmės taisyklė buvo taikyta),
„D“, E“, priklausomai nuo to, kokios produktų kilmės įgijimo sąlygos buvo įvykdytos.
Tuo atveju, kai kilmės taisyklių reikalavimas tam tikram produktui sudarytas iš pagrindinės kilmės
taisyklės ir vienos ar daugiau papildomų sąlygų, pareiškime nurodomas kilmės kriterijus,
atitinkantis pagrindinę kilmės taisyklę:
1 pavyzdys
Produkto kodas pagal
Produktui taikomas kilmės taisyklių
Suderintą sistemą
reikalavimas
1704
Gamyba iš kilmės neturinčių medžiagų, C11
priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu
produktas (CTH), su sąlyga, kad panaudotų
1701 ir 1702 pozicijoms priskiriamų kilmės
statuso neturinčių medžiagų bendra masė
neviršija 40% produkto masės

Kilmės kriterijus

2 pavyzdys
Produkto kodas pagal
Produktui taikomas kilmės taisyklių
Suderintą sistemą
reikalavimas
6202
Audimas kartu su gaminio užbaigimu, C3
-Siuvinėti drabužiai ir įskaitant audinio sukirpimą arba gamyba iš
jų priedai
nesiuvinėto
audinio,
jei
panaudoto
neturinčio kilmės statuso neišsiuvinėto
audinio vertė neviršija 40% gaminio exworks kainos arba 34% gaminio FOB
kainos.
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Kilmės kriterijus

Kilmės kriterijų žymėjimo paaiškinimai pateikti šio dokumento priede. Paaiškinimuose pateiktos nuorodos į
straipsnius yra nuorodos į EPS 3 skyriaus atitinkamus straipsnius.

Jei produktui taikomos kelios alternatyvos kilmės taisyklės, pareiškime apie prekių kilmę turi būti
nurodytas kilmės kriterijus, aiškiai nurodantis, kuri kilmės taisyklė buvo taikyta:
3 pavyzdys
Produkto kodas pagal
Produktui taikomas kilmės taisyklių
Kilmės kriterijus
Suderintą sistemą
reikalavimas
8709
Gamyba iš kilmės neturinčių medžiagų, Turi būti nurodytas vienas iš galimų
priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu kriterijų: C1 arba C2, bet ne C1, C2
produktas (CTH);
Panaudotų kilmės statuso neturinčių
medžiagų vertė neviršija 50% ex-works
kainos; arba
Produkto
regioninės
vertės
turinys
nemažesnis kaip 55% FOB kainos

Pareiškimas gali būti surašomas vienai produktų siuntai arba kelioms tapačių produktų siuntoms,
importuojamoms per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, kuris turi būti nurodytas pareiškime
(t. y. pareiškime turi būti nurodomos jo galiojimo pradžios ir pabaigos datos). Pareiškimo, skirto
kelioms siuntoms surašymo data negali būti vėlesnė nei jo galiojimo pradžios data. Toks
pareiškimas gali būti pateikimas kartu su importo deklaracijomis, kurios įforminamos pareiškimo
įsigaliojimo dieną arba per pareiškime nurodytą jo galiojimo laikotarpį.
Pareiškime apie prekių kilmę nurodomas eksportuotojui suteiktas registracijos numeris.
Lietuvoje eksportuotojus registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius, vadovaudamasis
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1050 „Dėl
Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Prašymo formą dėl
registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo galima rasti rubrikoje „Prekių kilmė“ pasirenkant
dalyje „Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)“ pateiktą nuorodą „Prašymas suteikti
REX statusą (valstybių narių eksportuotojams registruoti)“. Jei eksportuotojui yra suteiktas
registruotojo eksportuotojo statusas vadovaujantis Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių
narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo nuostatomis, papildoma registracija
nereikalinga. Tuo atveju, jei į Japoniją planuojamos eksportuoti prekės (atitinkančios Europos
Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo kilmės taisyklių reikalavimus) nebuvo
nurodytos pateiktame prašyme suteikti registruotojo eksportuotojo statusą, registruotasis
eksportuotojas apie tai bei kitų registracijos duomenų pasikeitimą turi raštu informuoti Muitinės
departamento Tarifų skyrių.
Importuotojas, teikdamas prašymą taikyti lengvatinį importo muitą, kuris grindžiamas importuotojo
žiniomis, kad produktas yra eksportuojančios šalies (Japonijos) kilmės, pareiškimo apie prekių
kilmę pateikti neturi. Importuotojo žinios turi būti pagrįstos informacija/dokumentais, gautais iš
prekių eksportuotojo, įrodančiais, kad produktas turi eksportuojančios šalies (Japonijos) kilmės
statusą ir atitinka kitus EPS 3 skyriaus reikalavimus. Šią informaciją/dokumentus importuotojas turi
turėti prašymo taikyti lengvatinį muitų tarifą pateikimo metu.
Jei prašymas taikyti lengvatinį importo muitą grindžiamas importuotojo žiniomis, kad produktas
turi kilmės statusą, muitinės pareigūnas muitinio įforminimo metu vadovaujantis EPS 3 skyriaus
3.16 straipsnio („Prašymas taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą“) 3 dalies nuostatomis turi teisę
prašyti deklaranto pateikti toliau nurodytus paaiškinimus, patvirtinančius, kad importuojami
produktai atitinka EPS nuostatas:
1. importuojamam produktui taikoma kilmės taisyklė;
2. importuojamų produktų gamybos aprašymas.

Tuo atveju, jei prašoma informacija nepateikiama, lengvatiniai muitai netaikomi.
Kai, teikiant prašymą dėl lengvatinio importo muito taikymo, pateikiamas pareiškimas apie prekių
kilmę arba prašymas grindžiamas importuotojo žiniomis, importo deklaracijos 44 laukelyje
„Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ turi būti nurodomas vienas
iš toliau lentelėje nurodytų dokumentų kodų:
Dokumento
kodas
U110
U111
U112

Dokumento pavadinimas
Pareiškimas apie prekių kilmę (ES ir Japonijos EPS 3.16 straipsnio 2 dalies a punktas ir
3.17 straipsnio 5 dalies a punktas)
Pareiškimas apie prekių kilmę, skirtas kelioms tapačių produktų siuntoms (ES ir
Japonijos EPS 3.16 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3.17 straipsnio 5 dalies b punktas)
Importuotojo žinios (ES ir Japonijos EPS 3.16 straipsnio 2 dalies b punktas)

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis telefonais: (8 5) 266 6067, 232 7480 .
Taip pat informaciją apie EPS taikymą galima rasti Europos Komisijos parengtose EPS taikymo
gairėse (anglų kalba).

Priedas
PAREIŠKIMO APIE PREKIŲ KILMĘ TEKSTAS
(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).
(Origin criteria used (4))
…………………………………………..…………………….............................................
(Place and date (5))
...……………………………………………………………………........................………
(Printed name of the exporter)

---------------------------------------------------------------------------(1) Jeigu pareiškimas apie prekių kilmę surašomas kelioms tapačių kilmės statusą turinčių
produktų siuntoms, kaip apibrėžta 3.17 straipsnio 5 dalies b punkte, nurodykite laikotarpį, kuriam
pareiškimas apie prekių kilmę bus taikomas. Laikotarpis neturi viršyti 12 mėnesių. Produktai turi būti
importuojami tik per nurodytą laikotarpį. Jeigu laikotarpis nenustatomas, šį laukelį galima palikti tuščią.
(2) Nurodykite registracijos numerį, pagal kurį nustatoma eksportuotojo tapatybė. Europos Sąjungos
eksportuotojo atveju tai bus numeris, priskirtas pagal Europos Sąjungos įstatymus ir kitus teisės aktus.
Japonijos eksportuotojo atveju tai bus Japonijos įmonės numeris. Jeigu eksportuotojui numeris nepriskirtas,
šį laukelį galima palikti tuščią.
(3) Nurodykite produkto kilmę – Europos Sąjunga arba Japonija.
(4) Atsižvelgiant į konkretų atvejį, nurodykite vieną ar daugiau šių kodų:
„A“ kai tai 3.2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas produktas;
„B“ kai tai 3.2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas produktas;
„C“ kai tai 3.2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas produktas, kartu pateikite papildomą
informaciją apie faktiškai konkrečiam produktui taikomos taisyklės rūšį:
„1“ kai taikoma tarifinio klasifikavimo pasikeitimo taisyklė;
„2“ kai taikoma kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausio vertės arba minimalaus
regioninės vertės turinio taisyklė;
„3“ specifinio gamybos proceso taisyklė arba
„4“ kai taikomos 3-B-1 priedėlio 3 skirsnio nuostatos;
„D“ 3.5 straipsnyje nurodytos kilmės kumuliacijos atveju arba
„E“ 3.6 straipsnyje nurodytų leistinųjų nuokrypių atveju.
(5) Vietos ir datos galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama pačiame dokumente.

