Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos
laisvosios prekybos susitarimas
Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimas
(toliau – Susitarimas) (OL 2020 L 186) pasirašytas 2019 m. birželio 30 d., įsigalioja 2020 m.
rugpjūčio 1 d.
Vadovaujantis Susitarimo 1 protokolo dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“
apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – Protokolas) 15 straipsnio 1 dalies
c punkto nuostatomis Europos Sąjungos kilmės produktams, importuojamiems į Vietnamą,
lengvatinis tarifas taikomas pateikus eksportuotojo, registruoto pagal ES muitų teisės aktus, išrašytą
pareiškimą apie prekių kilmę, kai Europos Sąjunga Vietnamui praneša, kad tokie teisės aktai
taikomi jos eksportuotojams.
2020 m. balandžio 8 d. Europos Sąjunga pranešė Vietnamui, kad Protokolo 15 straipsnio 1
dalies c punktas bus taikomas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos ir kad tos pačios dalies a ir b
punktai nebebus taikomi. Todėl į Vietnamą eksportuojamoms ES kilmės prekėms Susitarimu
nustatytos muitų tarifų lengvatos bus taikomos pateikus pareiškimus apie prekių kilmę, surašytus
registruotųjų eksportuotojų arba bet kurio eksportuotojo ne didesnės nei 6 000 eurų vertės siuntoms.
EUR.1 judėjimo sertifikatai ar kilmės deklaracijos ES nebus išduodamos, pateikus šiuos
dokumentus Vietname nebus taikomas importo muito lengvatos.
Pranešimo
tekstą
galima
rasti
adresu
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0611(01)&from=LT.
Lietuvoje eksportuotojus registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius, vadovaudamasis
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1050 „Dėl Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo
taisyklių patvirtinimo“. Prašymo formą dėl registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo galima
rasti Lietuvos Respublikos muitinės internetiniame puslapyje rubrikoje „Verslui ir privatiems
asmenims / Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas / Prekių kilmė“ pasirenkant dalyje
„Registruotųjų eksportuotojų sistema (REX sistema)“ pateiktą nuorodą „Prašymas suteikti REX
statusą (valstybių narių eksportuotojams registruoti)“.
Jei eksportuotojui yra suteiktas registruotojo eksportuotojo statusas vadovaujantis Kanados
ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo
nuostatomis arba Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatomis,
papildoma registracija nereikalinga. Tuo atveju, jei į Vietnamą planuojamos eksportuoti prekės
(atitinkančios Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos
susitarimo kilmės taisyklių reikalavimus) nebuvo nurodytos pateiktame prašyme suteikti
registruotojo eksportuotojo statusą, registruotasis eksportuotojas apie tai ir apie kitų registracijos
duomenų pasikeitimą turi raštu informuoti Muitinės departamento Tarifų skyrių.
Vadovaujantis Protokolo 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis Vietnamo kilmės produktams,
importuojamiems į Europos Sąjungą, lengvatinis tarifas taikomas pateikus kilmės sertifikatą
(EUR.1 judėjimo sertifikatą) arba kilmės deklaraciją, išrašytą siuntoms, kurių bendra vertė neviršija
6000 eurų. Šiuo metu Vietnamas netaiko nacionalinių teisės aktų, suteikiančių eksportuotojams
įgaliojimus išrašyti kilmės deklaracijas siuntoms, kurių bendrą vertė viršija 6000 eurų.
EUR.1 judėjimo sertifikatus Vietname išduoda Pramonės ir prekybos ministerija.
Vietname išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatai, neatitinkantys spausdinimo reikalavimų,
nustatytų Protokolo VII priede (sertifikato fone vietoje žalios spalvos rėminimo ornamento tinklelio
atspausdintas mėlynos spalvos rėminimo ornamento tinklelis) gali būti priimti muitinėje lengvatinio
importo muito taikymui, jei yra išduoti iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Kilmės deklaracija ir pareiškimą apie prekių kilmę eksportuotojas įrašo sąskaitoje faktūroje,
važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente. Kilmės deklaracijos (pareiškimo) apie prekių
kilmę tekstas pateiktas Protokolo VI priede.
Prekėms, kurios Susitarimo įsigaliojimo dieną yra vežamos tranzitu, laikinai sandėliuojamos
arba yra laisvosiose zonose, taikomas lengvatinis importo muitas, jei importo šalies muitinei

pateikiamas atgaline data išduotas kilmės įrodymas, kurio data negali būti ankstesnė nei Susitarimo
įsigaliojimo data.
Vadovaujantis 2012 m. spalio 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 732/2008, nuostatomis lengvatas gaunančiai šaliai Bendrųjų lengvatų sistema
(toliau – BLS) numatyti lengvatiniai importo muitai panaikinami praėjus dvejiems metams po to,
kai ši šalis ir Europos Sąjungą pradeda taikyti laisvosios prekybos susitarimą, t. y. dvejus metus po
ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimo importuojamiems Vietnamo kilmės
prekėms galės būti taikomas ir lengvatinis režimas, numatytas BLS.

