Prekių muitinę, statistinę ir PVM apmokestinamąją vertę patikslinančių duomenų kodų bei elementų, susijusių su išlaidų paskirstymu,
sąrašas

Kodas

Aprašymas (LT)

01IM

Išlaidos tenkančios pirk÷jui:
(a) komisiniai, išskyrus
pirkimo komisinius

02IM

Išlaidos tenkančios pirk÷jui:
(b) atlyginimas brokeriui

03IM

Išlaidos tenkančios pirk÷jui:
(c) talpyklos ir įpakavimas

04IM

Nemokamai arba
sumažintomis kainomis
pirk÷jo tiekiamos prek÷s ir
teikiamos paslaugos,
panaudotos importuojamoms
prek÷ms gaminti ir parduoti
eksportui:
(a) medžiagos, dalys,
komponentai ir panašūs
dalykai – sud÷tin÷s
importuojamų prekių dalys

Aprašymas (EN)
Costs incurred by the
buyer:
(a) commisions, except
buying commissions
Costs incurred by the
buyer:
(b) brokerage
Costs incurred by the
buyer:
(c) containers and
packing
Goods and services
supplied by the buyer free
of charge or at reduced
cost for use in connection
with the production and
sale for export of the
imported goods:
(a) materials,
components, parts and
similar items incorporated
in the imported goods

D.V.1*
langelis

Atitinkamos išlaidos:
PRIDEDAMA/ATIMAMA
(1/0)

13A

1

Bendras
deklaracijoje
nurodytas išlaidų
paskirstymo
būdas**
3

13B

1

3

3

13C

1

3

3

14A

1

3

3

Naudotinas
atitinkamų
išlaidų
paskirstymas**
3

1

Kodas

Aprašymas (LT)

05IM

Nemokamai arba
sumažintomis kainomis
pirk÷jo tiekiamos prek÷s ir
teikiamos paslaugos,
panaudotos importuojamoms
prek÷ms gaminti ir parduoti
eksportui:
(b) įrankiai, štampai, formos
ir panašūs daiktai, naudoti
importuojamoms prek÷ms
gaminti

06IM

Nemokamai arba
sumažintomis kainomis
pirk÷jo tiekiamos prek÷s ir
teikiamos paslaugos,
panaudotos importuojamoms
prek÷ms gaminti ir parduoti
eksportui:
(c) medžiagos sunaudotos
importuojamų prekių
gamybai

Aprašymas (EN)

Goods and services
supplied by the buyer free
of charge or at reduced
cost for use in connection
with the production and
sale for export of the
imported goods:
(b) tools, dies, mouds and
similar items used in the
production of the
imported goods
Goods and services
supplied by the buyer free
of charge or at reduced
cost for use in connection
with the production and
sale for export of the
imported goods:
(c) materials consumed in
the production of the
imported goods

D.V.1*
langelis

Atitinkamos išlaidos:
PRIDEDAMA/ATIMAMA
(1/0)

14B

1

Bendras
deklaracijoje
nurodytas išlaidų
paskirstymo
būdas**
3

14C

1

3

Naudotinas
atitinkamų
išlaidų
paskirstymas**
3

3

2

Kodas

D.V.1*
langelis

Atitinkamos išlaidos:
PRIDEDAMA/ATIMAMA
(1/0)

14D

1

Bendras
deklaracijoje
nurodytas išlaidų
paskirstymo
būdas**
3

15

1

3

3

Proceeds of any
subsequent resale,
disposal or use accruing
to the seller

16

1

3

3

Costs of delivery to
.................
(place of introduction):
(a) transport

17A

1

1

1

2

2

3

3

Costs of delivery to
.................

17B

1

1

2

2

Aprašymas (LT)

Aprašymas (EN)

07IM

Nemokamai arba
sumažintomis kainomis
pirk÷jo tiekiamos prek÷s ir
teikiamos paslaugos,
panaudotos importuojamoms
prek÷ms gaminti ir parduoti
eksportui:
(d) inžineriniai,
projektavimo, meninio
apipavidalinimo, dizaino
darbai, įskaitant eskizų ir
br÷žinių paruošimą, būtini
importuojamų prekių
gamybai ir atlikti ne
Bendrijoje

08IM

Autorinis atlyginimas ir
mokesčiai už licencijas
Pirk÷jo pajamų gautų
perparduodant, naudojant
importuotas prekes, ar kitaip
jomis disponuojant, dalis,
tenkanti pardav÷jui
Pristatymo išlaidos iki
................. (įvežimo vieta):
(a) transporto išlaidos

Goods and services
supplied by the buyer free
of charge or at reduced
cost for use in connection
with the production and
sale for export of the
imported goods:
(d) engineering,
development, artwork,
design work and plans
and sketches undertaken
elsewhere than in
Community and
necessary for the
production of the
imported goods
Royalties and licence

09IM

11IM

12IM

Pristatymo išlaidos iki
................. (įvežimo vieta):

1

Naudotinas
atitinkamų
išlaidų
paskirstymas**
3

3

Kodas

Aprašymas (LT)
(b) krovimo ir tvarkymo
išlaidos

13IM

Pristatymo išlaidos iki
................. (įvežimo vieta):
(c) draudimo išlaidos

14IM

Transporto išlaidos nuo
įvežimo vietos iki .................

15IM

Statybos, montažo,
surinkimo, priežiūros arba
technin÷s pagalbos išlaidos
padarytos importavus prekes

16IM

Kitos išlaidos

17IM

01EK

Aprašymas (EN)
(place of introduction):
(b) loading and handling
charges
Costs of delivery to
.................
(place of introduction):
(c) insurance

D.V.1*
langelis

17C

Atitinkamos išlaidos:
PRIDEDAMA/ATIMAMA
(1/0)

1

Bendras
deklaracijoje
nurodytas išlaidų
paskirstymo
būdas**
3

Naudotinas
atitinkamų
išlaidų
paskirstymas**
3

1

1

2

1

3

3

Costs of transport after
arrival at place of
introduction
Charges for construction,
erection, assembly,
maintenance or technical
assistance undertaken
after importation
Other charges

19

0

3

3

20

0

3

3

21

0

3

3

Muitai ir kiti mokesčiai,
mok÷tini Bendrijoje
importuojant arba parduodant
prekes

Customs duties and taxes
payable in the
Community by reason of
the importation or sale of
the goods

22

0

3

3

Transporto ir draudimo
išlaidos iki eksporto
valstyb÷s nar÷s (LR) sienos,
jeigu neįtrauktos į prekių
vertę

Internal freight and other
costs

1

1

1

2

2

3

3

4

02EK

Atimamos išlaidos

Deductions

0

Bendras
deklaracijoje
nurodytas išlaidų
paskirstymo
būdas**
3

01SV

Transporto ir draudimo
išlaidos, patirtos
importuojant prekes nuo jų
įvežimo į Bendriją vietos iki
valstyb÷s nar÷s (LR) sienos,
jeigu neįtrauktos į muitinę
vertę
Papildomos PVM
apmokestinamąją vertę
patikslinančios išlaidos,
nurodytos LR Prid÷tin÷s
vert÷s mokesčio įstatymo 15
str. 15 d.

Additional costs for
statistical value

1

3

3

Additional costs for VAT
base

1

3

3

Kodas

01PV

Aprašymas (LT)

Aprašymas (EN)

D.V.1*
langelis

Atitinkamos išlaidos:
PRIDEDAMA/ATIMAMA
(1/0)

Naudotinas
atitinkamų
išlaidų
paskirstymas**
3

* – Vertę patikslinančių duomenų šaltinis yra Duomenų, susijusių su muitine verte, deklaracija D.V.1 bei komerciniai dokumentai.
**

– Išlaidų paskirstymo būdas:
1 – proporcingas paskirstymas pagal vertę;
2 – proporcingas paskirstymas pagal masę;
3 – proporcingas paskirstymas netaikomas.

5

