Dėl muitinės vertės elementų deklaravimo
Atkreipiame dėmesį, kad teisingam muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimui svarbu teisingai deklaruoti
visus su muitine verte susijusius duomenis ir muitinės vertės elementus. Vienas pagrindinių muitinės
vertės elementų - transportavimo išlaidos, patirtos prekes gabenant iki jų įvežimo į Sąjungos muitų
teritoriją vietos (muitinės vertės elemento kodas 11IM). Kiekvienu konkrečiu atveju deklaruojant
prekes svarbu įsitikinti, ar šios išlaidos, priklausomai nuo taikomų Incoterms sąlygų, yra įtrauktos į
importuojamų prekių kainą. Tuo atveju, jei minėtos išlaidos neįtrauktos, jos turi būti deklaruojamos
kaip muitinės vertės elementas. Pažymėtina, kad taikant Incoterms E arba F grupių pristatymo sąlygas
ir nurodant trečiosios šalies prekių pristatymo vietą (muitinės deklaracijos 20 langelio 2 skiltyje),
muitinės vertės elementas 11IM turi būti deklaruojamas.
Faktinės prekių pristatymo sąlygos turi būti deklaruojamos, remiantis 2015 m. lapkričio 24 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas,
nuostatų įgyvendinimo taisyklės, B priedu, išnagrinėjus prekių tiekimo sutarties (kontrakto) šalių
prisiimtus įsipareigojimus ir remiantis prekių vežimo sutartimis ir (arba) važtaraščiais ir (arba) krovinių
ekspedijavimo dokumentais taip pat apmokėjimo už prekių krovimo, saugojimo, tvarkymo paslaugas ir
draudimo dokumentais. Būtina įsitikinti, ar pristatymo sąlygos atitinka prekių tiekimo sutartyse,
sąskaitose faktūrose ar kitame prekių pirkimo–pardavimo dokumente nurodytas sąlygas, ar taikomos
pristatymo sąlygos atitinka šalių prisiimtus įsipareigojimus. Jei yra prieštaravimų, prieš deklaruojant
prekes būtina išnagrinėti visus pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, jei Incoterms sąlygos
netaikomos arba taikomos sąlygos neatitinka Incoterms pateikto jų aprašymo, muitinės deklaracijos 20
langelio 1 skiltyje nurodoma „XXX“ (kitos nei Incoterms nurodytos pristatymo sąlygos). Daugiau
informacijos pateikiama Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei
tvarkymo išlaidomis instrukcijoje (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymas Nr. 1B-1199).
Taip pat prašytume atkreipti dėmesį, kad įprastiniu atveju popierinė Su muitine verte susijusių
duomenų deklaracija (D.V.1) nepildoma ir neteikiama, nes jos duomenys tapo elektroninės importo
deklaracijos neatsiejama dalimi. Daugiau informacijos apie vertės nustatymo rodiklių ir muitinės vertės
elementų, tarp jų transportavimo, draudimo ir kitų išlaidų, deklaravimą galite rasti čia.

