Reimportuojamų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių
muitinis įvertinimas
Teisinis reglamentavimas
Reimportuojamų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių muitinį įvertinimą reglamentuoja Sąjungos muitinės kodekso
(toliau − SMK) 70–74, 86 (5), 259 ir 260 str.
Reimportuojamų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių muitinė vertė
Taikant SMK 86 str. 5 dalį reimportuojamų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių muitinė vertė nustatoma ne
Sąjungos muitų teritorijoje atliktos perdirbimo operacijos išlaidų pagrindu. Muitai skaičiuojami nuo perdirbimo
išlaidų vertės. Į perdirbimo išlaidas neįskaitomos laikinai išvežtos prekės.
Nustatant reimportuojamų prekių muitinę vertę prie perdirbimo išlaidų pridedamos šių prekių krovimo, draudimo ir
vežimo iš vietos, kurioje buvo atlikta perdirbimo operacija, į įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietą išlaidos.
Muitinės deklaracijos 22 ir 42 langeliuose nurodoma reimportuojamų prekių (prekės) perdirbimo operacijos išlaidų
vertė (faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina). Teikiant duomenis Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau
– MDAS) priemonėmis būtina užpildyti laukelį „Muitinė vertė“, kurio reikšmė yra muitų apskaičiavimo pagrindas,
nurodomas muitinės deklaracijos 47 langelyje. Muitinės vertės nustatymo metodas pasirenkamas nuosekliai taikant
SMK 70–74 str. Procedūros požymio kodas – 2RJ. Muitai ir importo PVM apskaičiuojami automatiniu būdu.
Statistinė vertė (muitinės deklaracijos 46 langelis) nustatoma vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 113/2010
4 str. 1 dalimi, t. y. prie prekių perdirbimo išlaidų pridėjus laikinai išvežtų prekių (sunaudotų perdirbtiesiems
produktams pagaminti) vertę ir pridėjus transporto ir draudimo išlaidas, patirtas pristatant prekes nuo jų išvežimo
vietos iki paskirties valstybės narės (Lietuvos Respublikos) sienos. Laikinai išvežtų perdirbti prekių (sunaudotų
perdirbtiesiems produktams pagaminti) vertė ir transporto bei draudimo išlaidos (jeigu šios išlaidos nėra įtrauktos į
muitinę vertę), patirtos importuojant prekes nuo jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki valstybės (Lietuvos
Respublikos) sienos, sudaro papildomas statistinę vertę patikslinančias išlaidas, išreiškiamas atitinkamais statistinės
vertės elementais (01SV, 02SV, 03SV).
PVM apmokestinamoji vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15
str. 16 dalimi. Šiuo atveju į Sąjungos muitų teritoriją reimportuotų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių muitine
verte laikoma pinigų suma, sumokėta už perdirbimo paslaugas. Ši paslaugų vertė, kurią sudaro atlygis (išskyrus patį
PVM), kurį gavo arba turi gauti paslaugų teikėjas, arba jo vardu trečiasis asmuo, ir bus už Europos Sąjungos
teritorijos ribų suteiktų atitinkamų paslaugų apmokestinamoji vertė.
Jeigu perdirbimo operacijos tikslas yra laikinai išvežtų prekių remontas ir šis remontas atliekamas už atlygį,
reimportuojamų prekių muitine verte laikoma suma, lygi remonto išlaidoms, su sąlyga, kad tokios išlaidos yra
vienintelis atlygis ir jo dydžiui neturėjo įtakos jokie asmens ir remonto operacijas atlikusio asmens tarpusavio ryšiai.
Į perdirbimo išlaidas neįskaitomos laikinai išvežtos prekės. Nustatant reimportuojamų prekių muitinę vertę prie
perdirbimo išlaidų pridedamos šių prekių krovimo, draudimo ir vežimo iš vietos, kurioje buvo atlikta perdirbimo
operacija, iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietą išlaidos. Apskaičiuojant krovimo, vežimo ir draudimo išlaidas
taip pat pridedamas komisinis atlyginimas ir apmokėjimas tarpininkams, išskyrus pirkimo komisinį atlyginimą;
talpyklų, kurios nėra sudėtinė laikinai išvežtų prekių dalis, kaina; pakavimo išlaidos, įskaitant apmokėjimą už darbą
ir pakavimo medžiagų kainą; tvarkymo išlaidos, atsiradusios vežant prekes.
Muitinės vertės ir statistinės vertės deklaravimo ypatumai
Importo elektroninės muitinės deklaracijos 22 ir 42 langeliuose nurodoma reimportuojamų prekių perdirbimo arba
remonto išlaidų vertė (faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina). Kitos išlaidos, kurios dar neįskaitytos, tačiau turi
būti įskaitomos į muitinę vertę, nurodomos MDAS elektroninės deklaracijos vertės elementų laukelyje „Vertę
patikslinantys duomenys“ ir pridedamos (automatiškai paskirstomos) prie muitinės vertės.
Reimportuojamų po laikinojo išvežimo perdirbti prekių muitinė vertė ir statistinė vertė nesutampa. Deklaruojant
reimportuojamas po laikinojo išvežimo perdirbti prekes, būtina užpildyti MDAS laukelį „Muitinė vertė“, kurio
reikšmė ir bus vertybinių muitų apskaičiavimo pagrindas, nurodomas 47 langelyje.
Prie muitinės vertės pridėjus papildomas statistinę vertę patikslinančias išlaidas (01SV, 02SV, 03SV) gauta suma turi
būti lygi reimportuojamų prekių statistinei vertei, nurodomai muitinės deklaracijos 46 langelyje. Tokiu būdu galima
patikrinti, ar teisingai deklaruotos reimportuojamų prekių muitinė ir statistinė vertės.
Papildomos statistinę vertę patikslinančios išlaidos (01SV, 02SV, 03SV)

Laikinai išvežtų perdirbti prekių (sunaudotų kompensaciniams produktams pagaminti) vertė ir transporto bei
draudimo išlaidos (jeigu šios išlaidos nėra įtrauktos į muitinę vertę), patirtos gabenant reimportuojamas prekes nuo
jų įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos iki paskirties valstybės (Lietuvos Respublikos) sienos, sudaro
papildomas statistinę vertę patikslinančias išlaidas (01SV, 02SV, 03SV). Statistinės vertės elementai nurodomi MDAS
elektroninės deklaracijos vertės elementų laukelyje „Vertę patikslinantys duomenys“ ir pridedami (automatiškai
paskirstomi) prie statistinės vertės.
Reimportuojamos prekės − perdirbtieji produktai, grąžinami po garantinio remonto
Atliekant perdirbimo operaciją – garantinį nemokamą remontą, atstatoma gera prekės būklė. Jeigu perdirbimo
operacijos tikslas yra laikinai išvežtų prekių garantinis remontas, vadovaujantis SMK 260 str. jos reimportuojamos ir
išleidžiamos į laisvą apyvartą visai neapmokestinant importo muitais, jeigu muitinei priimtinu būdu įrodoma, kad
šios prekės buvo remontuojamos nemokamai, vykdant sutartyje arba teisės akte numatytą prievolę, susijusią su
duota garantija, arba dėl gamybos ar panaudotos medžiagos defekto, išskyrus tuos atvejus, kai į defektą buvo
atsižvelgta pirmą kartą išleidžiant atitinkamas prekes į laisvą apyvartą.
Šiuo atveju deklaruojamas procedūros požymio kodas B02 (muitinės deklaracijos 37 langelis), triženkliai procedūrų
kodai nurodomi, remiantis Reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio II antraštine dalimi 37 langelio
„Procedūra“ antra skiltimi. Muitai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, taikant nulines mokesčių normas.

