LENGVATINĖ KILMĖ JUNGTINEI KARALYSTEI IŠSTOJUS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
IR PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI
Importuotojui būtina įvertinti, kad Jungtinėje Karalystėje pagamintos prekės (net jeigu jos buvo
pagamintos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos), kurios bus eksportuotos į ES pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui, nebus laikomos turinčiomis ES kilmės statusą pagal ES lengvatinius
prekybinius susitarimus. Be to, jeigu prekės pagal ES lengvatinius prekybinius susitarimus iki
pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo importuotos į Jungtinę Karalystę taikant lengvatinį režimą,
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui iš Jungtinės Karalystės bus importuojamos į ES, jos bus
laikomos neturinčiomis kilmės statuso.
Kilmės įrodymai
Išduoti arba surašyti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos
Kilmės įrodymai, išduoti arba surašyti ES prekėms, kurių sudėtyje yra medžiagų, kilusių
Jungtinėje Karalystėje, arba išduoti arba surašyti Jungtinėje Karalystėje, laikomi tinkamais kilmės
įrodymais, jei šių prekių eksportas yra įvykdytas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.
Tačiau ES lengvatinių prekybinių susitarimų susitariančioms šalims gali kilti abejonių dėl tokių
kilmės įrodymų, kai jie pateikiami kartu su prekėmis, importuojamomis pasibaigus pereinamajam
laikotarpiui. Šiuo atveju kilmė bus nustatoma tuo momentu, kai įvyko prekių eksportas.
Kilmės įrodymai, išduoti arba surašyti ES lengvatinių prekybinių susitarimų susitariančiosiose
šalyse iki pereinamojo laikotarpio pabaigos prekėms, kurių sudėtyje yra medžiagų, kilusių Jungtinėje
Karalystėje, laikomi tinkamais kilmės įrodymais ES, jeigu šių prekių eksportas įvykdytas iki
pereinamojo laikotarpio pabaigos.
Išduoti arba surašyti pasibaigus pereinamajam laikotarpiui
Gali būti išduoti kilmės įrodymai, skirti eksportui, kuris įvyko iki pereinamojo laikotarpio
pabaigos:
- judėjimo sertifikatų dublikatai;
- atgaline data išduodami judėjimo sertifikatai.
- atgaline data surašytos kilmės deklaracijos, pareiškimai apie prekių kilmę ar sąskaitos
faktūros deklaracijos.
Tiekėjo deklaracijos
Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Jungtinės Karalystės tiekėjų surašytomis tiekėjų
deklaracijomis nebus galima naudotis išduodant arba surašant kilmės įrodymus ES valstybėse narėse
po pereinamojo laikotarpio pabaigos.
Patvirtinti eksportuotojai
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES nebegalioja:
- eksportuotojams Jungtinės Karalystės muitinės išduoti leidimai naudotis patvirtinto
eksportuotojo statusu;
- eksportuotojams, įsisteigusiems Jungtinėje Karalystėje, valstybių narių muitinių išduoti
leidimai naudotis patvirtinto eksportuotojo statusu ;
- eksportuotojams, įsisteigusiems ES ir turintiems Jungtinės Karalystės EORI kodą, valstybių
narių muitinių išduoti leidimai naudotis patvirtinto eksportuotojo statusu.
ES patvirtinti eksportuotojai, įsisteigę ES, turi pranešti muitinei apie sąlygų, pagal kurias jiems
išduotas leidimas, pokyčius, įvertinus tai, kad Jungtinės Karalystės medžiagos nebeturės kilmės
statuso ar darbas arba perdirbimo operacijos atliktos joje nebus vertinamos pasibaigus pereinamajam

laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai valstybių narių muitinės, tiems eksportuotojams išdavusios leidimus
naudotis patvirtinto eksportuotojo statusu, tuos leidimus atitinkamai iš dalis pakeičia arba atšaukia.
Registruotieji eksportuotojai (REX)
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES nebegalioja:
- REX sistemoje Jungtinės Karalystės muitinės registruotų eksportuotojų registracija;
- REX sistemoje valstybių narių muitinių Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių eksportuotojų
registracija;
- Valstybių narių muitinių registruotų eksportuotojų, įsisteigusių ES, kuriems suteiktas
Jungtinės Karalystės EORI kodas, registracija.
ES registruotieji eksportuotojai, įsisteigę ES, turėtų nedelsdami pranešti atitinkamai muitinei apie
bet kokį savo registracijos tikslais suteiktos informacijos pasikeitimą. Atsižvelgdamos į tai, tuos
eksportuotojus registravusios valstybių narių muitinės panaikins jų registraciją, jei nebus tenkinamos
registracijos sąlygos.
Detalesnę informaciją anglų kalba galima rasti Europos Komisijos internetiniame puslapyje
adresu https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0_0.pdf

