Prekių pavyzdžių ir kitų nemokamai teikiamų prekių muitinis įvertinimas
Prekės, tiekiamos nemokamomis siuntomis (pvz.: dovanos, prekių pavyzdžiai, apdovanojimai, reklaminės
prekės), negali būti laikomos pardavimo objektu. Sandoriai, kurių metu nėra apmokėjimo (nėra faktiškai sumokėtos arba
mokėtinos už prekes, parduodamas eksportui į Bendrijos muitų teritoriją, kainos), negali būti laikomi pardavimais. Tokių
prekių muitinė vertė negali būti nustatyta taikant sandorio vertės metodą (Sąjungos muitinės kodekso 70 str.), todėl ji
nustatoma nuosekliai taikant kitus muitinio įvertinimo metodus (Sąjungos muitinės kodekso 74 str.), siekiant nustatyti kainą,
kuri būtų buvusi sumokėta, jeigu prekės būtų parduotos. Tokio sudaryto sandorio rūšis (24 langelis) negali būti pirkimas–
pardavimas.
Dovanos, reklaminė medžiaga ar kitos nemokamai arba labai maža simboline kaina tiekiamos prekės (kurios gali
būti išrašytos toje pačioje sąskaitoje arba atskirose sąskaitose, gali būti pažymėta, kad jų kaina yra skirta, pvz., „muitinės
tikslams“ (for customs use only), siunčiamos kartu su netapačiomis mokamomis prekėmis, gali būti deklaruojamos vienoje
muitinės deklaracijoje atskiromis prekėmis. Šiuo atveju nemokamai arba simboline maža kaina siunčiamų prekių muitinė
vertė nustatoma nuosekliai taikant kitus muitinio įvertinimo metodus, išskyrus sandorio vertės metodą (43 langelyje negali
būti „1“), ir siekiant nustatyti kainą, kuri būtų mokama, jeigu prekės būtų perkamos, o mokamai siunčiamų prekių muitinė
vertė gali būti nustatoma vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 70 str. (43 langelyje „1“), jeigu deklaruota sandorio
vertė nekelia pagrįstų abejonių. Tokio sudaryto sandorio rūšis (24 langelis) gali būti pirkimas–pardavimas.
Prekių pavyzdžių, tiekiamų nemokamai kartu su mokamomis prekėmis, muitinės vertės nustatymo atvejų
nagrinėjimas
Jeigu ta pačia siunta kartu su mokamomis prekėmis siunčiamas tam tikras šių prekių pavyzdžių kiekis
nemokamai, vykdant sutartinius įsipareigojimus, laikoma, kad bendra faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių kaina
taikoma bendram siunčiamų prekių kiekiui. Šiuo atveju nėra reikalavimo, kad nemokamai tiekiami prekių pavyzdžiai būtų
įvertinti atskirai. Mokama prekė ir nemokami šios prekės pavyzdžiai deklaruojami kaip viena prekė.
a) atvejis
Prekių siuntoje kartu su prekėmis, už kurias bus mokama, tam tikras prekių kiekis yra tiekiamas nemokamai. Šios
nemokamai tiekiamos prekės yra importuotojo prekybos vietose naudojamos kaip „mėginiai“. Šios prekės ir mokamos
prekės yra tapačios, išskyrus etiketę, ant kurios nurodyta, kad prekės skirtos naudoti kaip mėginiai. Pavyzdžiui, įmonė
importuoja 4 000 kvepalų buteliukų, kartu su kuriais nemokamai pristatoma 100 tapačių buteliukų (tų pačių fizikinių
charakteristikų, kokybės ir reputacijos rinkoje), pažymėtų tokiu pačiu pavadinimu, tačiau paženklintų etikete su užrašu
„mėginys – neparduodama“.
b) atvejis
Prekių siuntoje kartu su mokamomis prekėmis tiekiamas tam tikras nemokamų prekių pavyzdžių kiekis. Šie
pavyzdžiai yra panašūs į mokamas prekes ir tiekiami tokioje pat ar mažesnėje pakuotėje. Pavyzdžiui, įmonė importuoja 2
000 kvepalų buteliukų po 100 ml, kartu su kuriais nemokamai pristatomi 500 kvepalų buteliukų po 1,5 ml, kurie skirti platinti
kaip pavyzdžiai.
Išvada dėl a ir b atvejų
Jeigu sutartiniuose susitarimuose numatyta, kad bus tiekiami nemokami prekių pavyzdžiai, jų vertė yra muitinės
vertės, nustatytos pagal Sąjungos muitinės kodekso 70 str., dalis. Nuoroda, kad pavyzdžiai į tiekiamą siuntą įtraukti
nemokamai, turėtų būti pateikta pardavimo–pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba kokiame nors kitame dokumente.
Muitinė turi atkreipti dėmesį į proporcingumą tarp parduotų prekių ir nemokamai siunčiamų pavyzdžių kiekio (pvz.,
į vieną siuntą gali būti įdėta 15 proc. pavyzdžių).
Tais atvejais, kai vienoje muitinės deklaracijoje deklaruojamos vienoje siuntoje pagal kelias sąskaitas faktūras
gautos prekės, bet nemokami šia siunta tiekiamų prekių pavyzdžiai išrašyti atskiroje sąskaitoje, taip pat nėra reikalavimo,
kad nemokamai tiekiami prekių pavyzdžiai būtų įvertinti atskirai. Mokama prekė ir nemokami šios prekės pavyzdžiai
deklaruojami kaip viena prekė.
Nemokamai pakeitimui tiekiamų prekių muitinės vertės nustatymo atvejų nagrinėjimas
Jeigu ta pačia siunta su tiekiamomis prekėmis tam tikras šių prekių kiekis tiekiamas nemokamai pakeitimui (toms,
kurios gali būti su defektais ar sugadintos transportavimo metu), laikoma, kad bendra faktiškai sumokėta arba mokėtina
prekių kaina taikoma bendram siunčiamų prekių kiekiui. Šiuo atveju nėra reikalavimo, kad nemokamai tiekiamos prekės
būtų įvertintos ir deklaruojamos atskirai.
Tokios pačios nuostatos taikomos, kai pirkimo–pardavimo susitarimuose, sudarytuose tarp pardavėjo ir pirkėjo,
nustatyta, kad tam tikram nupirktam prekių kiekiui tam tikras šių prekių kiekis (pvz., 5 vienetai už kiekvienus nupirktus 100
vienetų) tiekiama nemokamai. Šiuo atveju laikoma, kad faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes kaina apima visą
importuojamą prekių kiekį (įskaitant ir nemokamai patiektą prekių kiekį).
c) atvejis (PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto Aiškinamoji pastaba 3.1)
Atsižvelgiant į praradimo ir sugadinimo riziką, kartu su mokamomis prekėmis tiekiamas tam tikras papildomas
tapačių prekių kiekis.
d) atvejis

Pardavėjas suteikia pirkėjui komercinę nuolaidą, be mokamų prekių, kurias užsakė pirkėjas, tiekdamas jam tam
tikrą papildomą tapačių nemokamų prekių kiekį. Šis atvejis turėtų būti vertinamas pagal nuolaidų taikymo taisykles.
Pavyzdžiui, įmonė importuoja 100 televizorių, kurių sąskaitoje faktūroje nurodyta 2 000 piniginių vienetų kaina, ir toje
pačioje siuntoje tiekiama 10 televizorių, kuriuos pardavėjas siūlo pirkėjui nemokamai, atsidėkodamas už lojalumą.
Išvada dėl c ir d atvejų
Abiem atvejais faktiškai mokėtina už prekes kaina taikoma bendram siunčiamų prekių kiekiui. Jeigu į siuntą
tiekėjas įdeda tam tikrą kiekį „nemokamų“ prekių, skirtų pakeisti toms, kurios gali būti su defektais ar sugadinamos
transportavimo metu, laikoma, kad sutartyje nurodyta pardavimo kaina taikoma bendram siunčiamų prekių kiekiui. Šios
nemokamai kartu su siunčiamomis mokamomis prekėmis įdėtos prekės neturi būti vertinamos ir deklaruojamos atskirai.
Jeigu pakeitimui tiekiamos nemokamos prekės atsiunčiamos kita siunta (ne kartu su mokamomis prekėmis), šių
prekių muitinė vertė nustatoma nuosekliai taikant kitus muitinio įvertinimo metodus, nurodytus Sąjungos muitinės kodekso
74 straipsnyje. Tačiau šiuo atveju asmuo po muitinio įforminimo gali kreiptis į muitinę su prašymu pakeisti pirminės siuntos
muitinę vertę atsižvelgiant į sutartines sąlygas.

