Importuojamų po laikinojo įvežimo perdirbti prekių muitinis įvertinimas
Teisinis reglamentavimas
Importuojamų po laikinojo įvežimo perdirbti prekių muitinį įvertinimą reglamentuoja Sąjungos muitinės
kodekso (toliau − SMK) 70–74 str., Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto (toliau – SMK ĮA)
127–146 straipsniai.
Muitinė vertė
Išleidžiant į į laisvą apyvartą perdirbtas prekes
Vadovaujantis SMK 86 str. 3 dalimi, importuojamiems perdirbtiesiems produktams, muitų suma deklaranto
prašymu apskaičiuojama remiantis prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, tarifiniu
klasifikavimu, muitine verte, kiekiu, pobūdžiu ir kilme, tą procedūrą įforminant pateiktos muitinės
deklaracijos priėmimo metu.
Jei laikinai įvežtų perdirbti prekių vertė pateiktoje sąskaitoje nurodyta ne eurais, nustatant prekių muitinę
vertę į eurus perskaičiuojama, taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti pateiktos muitinės
deklaracijos priėmimo dieną galiojusį valiutos kursą.
Laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti pateiktoje muitinės deklaracijoje deklaruotais duomenimis
(pvz., muitine verte, kiekiu, pobūdžiu) remiamasi tuo atveju, jeigu jie nekelia pagrįstų abejonių. Kilus
abejonėms dėl laikinai įvežtų perdirbti prekių muitinės vertės pagrįstumo, ji turi būti nustatoma, nuosekliai
taikant antrinius (kitus) muitinio įvertinimo metodus.
SMK 86 str. 3 dalyje nurodytos muitų apskaičiavimo taisyklės taikomos net ir negavus deklaranto prašymo,
kai siekiama, kad nebūtų apeinamos SMK 56 str. 2 d. h punkte nurodytos priemonės, vadovaujantis SMK 86
str. 4 dalimi ir SMK deleguotojo akto 76 str.
Taikant SMK 86 str. 3 ir 4 dalis, perdirbtų prekių, importuojamų po laikinojo įvežimo perdirbti, muitinė vertė
nustatoma, nuosekliai taikant muitinio įvertinimo metodus, principus ir bendrąsias nuostatas išdėstytus SMK
70–74 str.
Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami muitinės deklaracijos išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti
priėmimo metu (skolos muitinei atsiradimo metu, kaip nustatyta SMK 77 str. 1 ir 2 dalyje) pagal išleidimo į
laisvą apyvartą procedūros įforminimo dieną taikomus tarifus laikinai įvežtoms perdirbti prekėms.
Išleidžiant į laisvą apyvartą laikinai įvežtas perdirbti, bet neperdirbtas prekės, arba tik iš dalies perdirbtas
prekes, arba perdirbtas prekes, bet deklarantas nepateikė prašymo taikyti SMK 86 str. 3 dalyje nurodytų
muitų apskaičiavimo taisyklių, o šių taisyklių taikymui be deklaranto prašymo nėra pagrindo
Tokiu atveju po laikinojo įvežimo perdirbti išleidžiamų į laisvą apyvartą prekių muitų suma apskaičiuojama,
vadovaujantis SMK 85 str. 1 dalimi, remiantis bendrosiomis importo muito sumos apskaičiavimo taisyklėmis.
Po laikinojo įvežimo perdirbti importuojamų prekių muitinė vertė tokiais atvejais nustatoma nuosekliai
taikant muitinio įvertinimo metodus, nurodytus SMK 70–74 str.
Muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami muitinės deklaracijos išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti
priėmimo metu (skolos muitinei atsiradimo metu, taikant SMK 77 str. 1 ir 2 dalis) pagal išleidimo į laisvą
apyvartą procedūros įforminimo dieną prekėms taikomos tarifus.

Muitų apskaičiavimo taisyklių aiškinimas ir muitų apskaičiavimo pavyzdžiai pateikti EK gairėse (p. 11–15).
Statistinė vertė
Statistinė vertė (muitinės deklaracijos 46 langelis) nustatoma vadovaujantis Komisijos reglamento (ES)
Nr. 113/2010 4 str. 2 dalimi, prie importuojamų prekių muitinės vertės pridėjus transporto ir draudimo
išlaidas, patirtas pristatant prekes nuo jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki Lietuvos Respublikos
sienos, jeigu šios išlaidos nėra įtrauktos į muitinę vertę. Šios transporto ir draudimo išlaidos sudaro
papildomas statistinę vertę patikslinančias išlaidas, išreiškiamas atitinkamais statistinės vertės elementais
(01SV, 02SV, 03SV).
Importo PVM apmokestinamoji vertė
Importuojamų po laikinojo įvežimo perdirbti prekių importo PVM apmokestinamoji vertė nustatoma
vadovaujantis LR PVM įstatymo 15 str. 15 dalimi, t. y. prie nustatytos prekių muitinės vertės pridėjus šioje
dalyje nurodytas išlaidas.

