
Lengvatinės kilmės deklaravimas 

remiantis importuotojo žiniomis



Lengvatiniai importo muitai taikomi, jeigu: 

 numatyti ES lengvatinės prekybos susitarimuose arba kituose 

atitinkamuose ES teisės aktuose; 

 pateikiami tinkamai eksporto šalyje išduoti lengvatinės prekių 

kilmės dokumentai.*

 prekės importuotos tiesiogiai iš šalies, kurioje išduotas kilmės 

dokumentas; 



• Priklausomai nuo lengvatinio susitarimo lengvatiniai muitai

gali būti taikomi vadovaujantis importuotojo žiniomis

(IMŽ), kad prekės turi kilmės statusą.

• Prašymas taikyti lengvatinius muitus gali būti

grindžiamas importuotojo žiniomis, šių šalių kilmės

prekėms:

 Didžioji Britanija (susitarimas pradėtas taikyti 2021-01-01).

 Japonija (susitarimas pradėtas taikyti 2019-02-01);



• Importuotojo žinios turi būti pagrįstos

informacija/dokumentais, gautais iš prekių

eksportuotojo, įrodančiais, kad produktas turi

eksportuojančios šalies kilmės statusą ir atitinka kitus

lengvatinio susitarimo reikalavimus.

• Šią informaciją/dokumentus importuotojas turi turėti

prašymo taikyti lengvatinį muito tarifą pateikimo

momentu.

• Jei prašymas taikyti lengvatinius muitus grindžiamas

importuotojo žiniomis, kilmės dokumento pateikti

nereikia.



 produkto tarifinio klasifikavimo kodas pagal Suderintą sistemą 

ir naudoti kilmės kriterijai (taisyklės); 

 jei kilmės kriterijus yra „gautas tik Šalyje“, – taikytinos 

kategorijos (kaip antai nuėmimas, iškasimas, sužvejojimas) ir 

gamybos vieta; 

 jei kilmės kriterijus yra tarifinio klasifikavimo pasikeitimas, –

visų kilmės statuso neturinčių medžiagų sąrašo, įskaitant jų 

tarifinį klasifikavimą (2, 4 arba 6 skaitmenų formatu 

priklausomai nuo kilmės kriterijaus); 

Informacija pagrindžianti importuoto 

produkto kilmę



 jei kilmės kriterijus yra vertė, – galutinio produkto vertės ir visų 
tam produktui pagaminti panaudotų kilmės statuso neturinčių 
medžiagų vertės; 

 jei kilmės kriterijus yra masė, – galutinio produkto masės, taip 
pat visų atitinkamų galutiniam produktui pagaminti panaudotų 
kilmės statuso neturinčių medžiagų masės; 

 jei kilmės kriterijus yra specifinis gamybos procesas, – to 
specifinio proceso aprašymo. 



Gamyba iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, priskiriamų bet

kuriai kitai pozicijai negu produktas, jeigu:

– panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos

tik Šalyje ir

– panaudotų 17.01 ir 17.02 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso

neturinčių medžiagų bendra masė sudaro ne daugiau kaip 20 %

produkto masės.

Kilmės taisyklės pavyzdys



Kai teikiamas prašymas dėl lengvatinio importo muito
taikymo grindžiamas importuotojo žiniomis, importo
deklaracijos 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami
dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ turi būti nurodomi kodai:
U117 (Didžioji Britanija), U112 (Japonija).

Importo deklaracijos pildymas



Jei prašymas taikyti lengvatinį importo muito tarifą buvo 

grindžiamas importuotojo žiniomis, pagrindimo keisti į 

pareiškimą apie prekių kilmę negalima.  

Pagrindimo pakeitimai nėra galimi 



Importuotojas, teikiantis prašymą į importuojančią Šalį

importuotam produktui taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą,

ne trumpiau kaip trejus metus po produkto importo dienos

saugo visus apskaitos registrus, įrodančius, kad produktas

atitinka kilmės statuso įgijimo reikalavimus, jei prašymas

grindžiamas importuotojo žiniomis.



Kilmės statuso tikrinimas

Kilmę grindžiant importuotojo žiniomis tikrinimus atlieka 

tik importo šalies muitinė. Į eksporto šalies muitinę nėra 

kreipiamasi.



Nuorodos

Jungtinė Karalystė

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en

Japonija

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-

cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en

Muitinės departamento puslapis apie prekių kilmę

https://lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/tarifinis_reguliavimas/prekiu_kilme/4-

1_Prekiu_kilme_ir_muitu_sajungos_20210118.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en
https://lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/tarifinis_reguliavimas/prekiu_kilme/4-1_Prekiu_kilme_ir_muitu_sajungos_20210118.pdf


Kilmės specialistų kontaktiniai telefonai

Klaipėdoje tel. (8 46) 39 01 21

Šiauliuose tel. (8 41) 54 02 97


