KANADOS IR EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IŠSAMUS EKONOMIKOS IR PREKYBOS SUSITARIMAS (IEPS)

Bendra informacija
2016 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus
ekonomikos ir prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas). Susitarimas pradedamas laikinai taikyti
nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. Susitarimo tekstą galima rasti čia.
Pagal Susitarimo Protokolo dėl kilmės taisyklių ir kilmės procedūrų (toliau – Kilmės protokolo) 18
straipsnio nuostatas Europos Sąjungos kilmės produktams, importuojamiems į Kanadą, ir Kanados
kilmės produktams, importuojamiems į Europos Sąjungą, lengvatinis tarifas taikomas pateikus kilmės
deklaraciją (deklaracijos tekstas pateiktas Kilmės protokolo 2 priede ir šios publikacijos pabaigoje).
Šio susitarimo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad kilmės deklaraciją užpildo Europos Sąjungoje
eksportuotojas pagal atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 24
d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (toliau – Reglamentas) 68 straipsnio 1 dalimi,
jeigu Sąjunga su trečiąja šalimi yra sudariusi lengvatinį susitarimą (aprašomu atveju Kanados ir
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas), kuriame
numatyta, kad eksportuotojas pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus gali užpildyti kilmės
dokumentą, Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs eksportuotojas gali paprašyti, kad jį tuo tikslu
registruotų atitinkamos ES šalies tam įgaliota muitinės įstaiga.
ES eksportuotojų registravimas REX sistemoje
Lietuvoje eksportuotojus registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius, vadovaudamasis
Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1050 „Dėl
Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Taisyklių tekstą galima rasti
čia.
Prašymo formą dėl registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo galima rasti rubrikoje
„Prekių kilmė“ pasirenkant dalyje „Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)“ pateiktą
nuorodą „Prašymas suteikti REX statusą (valstybių narių eksportuotojams registruoti)“. Užpildytą ir
nuskenuotą prašymą galima pateikti elektroniniu paštu muitine@lrmuitine.lt
Patikrinti, ar eksportuotojas yra įregistruotas ES REX sistemoje galima Europos Komisijos
interneto svetainėje adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en
Prašymai suteikti registruotojo eksportuotojo statusą gali būti teikiami ir elektroniniu būdu per
Europos Sąjungos (ES) verslininkų portalą. Detalesnę informaciją apie prašymų teikimą elektroniniu
būdu
galite
rasti
LR
muitinės
internetiniame
puslapyje
https://www.lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/tarifinis_reguliavimas/prekiu_kilme/4-2-40_REX_Bendra_informacija_20210224.pdf
Kanados eksportuotojo išrašyta kilmės deklaracija
Kanados eksportuotojo išrašomoje kilmės deklaracijoje nurodomas Kanados Vyriausybės
eksportuotojui priskirtas įmonės (verslo) registracijos numeris. Šiuo atveju kilmės deklaracija gali
būti nepasirašyta.

Ribinė vertė
Pagal Reglamento 68 straipsnio 4 dalies nuostatas eksportuojant prekes į Kanadą kilmės deklaraciją
gali užpildyti registruotojo eksportuotojo statuso neturintis eksportuotojas, jeigu siuntos vertė
neviršija 6000 eurų.
Eksportuojant nekomercinės paskirties prekes į ES, eksportuotojas Kanadoje gali neturėti įmonės
(verslo) registracijos numerio. Šiuo atveju kilmės deklaracijos 5 laukelis turi būti užpildytas.
Kilmės deklaracijos pakeitimas
Vadovaujantis Reglamento 69 straipsniu kilmę turintiems produktams, kurie dar nėra išleisti į laisvą
apyvartą ir yra pateikti Sąjungos muitinės įstaigos priežiūrai ir kuriems lengvatinių muitų tarifų
taikymui yra išrašyta kilmės deklaracija, ši kilmės deklaracija gali būti pakeista vienu ar keliais
pakaitiniais kilmės įrodymais, kad visus ar dalį šių produktų būtų galima siųsti į kitą Sąjungos vietą.
Apribojimas dėl sąlyginio apmokestinimo, muitų atidėjimo ir sąlyginio neapmokestinimo
Susitarimo 2.5 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad Šalis nekompensuoja muitų, jų neatideda ar netaiko
sąlyginio neapmokestinimo, jei muitai sumokėti ar mokėtini dėl kilmės statuso neturinčių prekių,
importuotų į jos teritoriją taikant aiškią sąlygą, kad tos prekės arba jos identiški, lygiaverčiai ar
panašūs pakaitalai yra naudojami gaminti kitoms prekėms, kurios bus eksportuotos į kitos Šalies
teritoriją, taikant lengvatinį muitų tarifų režimą pagal Susitarimą. Šie apribojimai pradedami taikyti
tik praėjus trejiems metams nuo Susitarimo įsigaliojimo. Tai reiškia, kad ES ekonominės veiklos
vykdytojai nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. nebegali pasinaudoti sąlyginiu neapmokestinimu muitais už
medžiagas, kurios buvo naudotos gaminant produktą, kuris vėliau eksportuotas į Kanadą taikant
lengvatinį muitų tarifų režimą.
Detalesnę informaciją dėl Susitarimo taikymo anglų kalba galima rasti Europos Komisijos
internetiniame
puslapyje
adresu:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/202010/ceta_guidance_en.pdf

