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TARYBOS SPRENDIMAS
1980 m. kovo 17 d.
Bendrijos vardu priimantis Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos
priedą
(80/391/EEB)
EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

Minėto priedo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,
kadangi pagal Sprendimą 75/199/EEB (1) Bendrija yra
Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo
konvencijos šalis;
kadangi Bendrija gali priimti minėtos konvencijos priedą dėl
nepakeisto pavidalo prekių reimporto;
tačiau kadangi priimant šį priedą, vis dėlto reikėtų padaryti tam
tikras išlygas, atsižvelgiant į specialiuosius muitų sąjungos reikalavimus,

2 straipsnis
Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, įgaliotą pranešti Muitinių
bendradarbiavimo tarybos Generaliniam sekretoriui apie
Bendrijos vardu priimamą priedą dėl nepakeisto pavidalo prekių
reimporto su 1 straipsnyje nurodytomis išlygomis.

Priimta Briuselyje, 1980 m. kovo 17 d.

NUSPRENDĖ:

Tarybos vardu
1 straipsnis
Bendrijos vardu priimamas Tarptautinės muitinės procedūrų
supaprastinimo ir suderinimo konvencijos B.3 priedas dėl
nepakeisto pavidalo prekių reimporto su išlygomis dėl 2 standarto
ir 8, 11, 12 ir 24 rekomenduojamų praktikų.

(1) OL L 100, 1975 4 21, p. 1.

Pirmininkas
J. SANTER
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B.3 PRIEDAS
PRIEDAS DĖL NEPAKEISTO PAVIDALO PREKIŲ REIMPORTO

ĮVADAS

Prekės dažnai reimportuojamos į tą pačią šalį, iš kurios jos buvo eksportuotos nepakeisto pavidalo. Daugeliu atvejų šis reimportas numatomas jau
eksporto metu, ir tokiu atveju prekes galima eksportuoti pranešant apie
numatomą grąžinimą. Tačiau kai kuriais atvejais prekės reimportuojamos
dėl po jų eksporto atsiradusių aplinkybių.

Daugelio valstybių nacionalinės teisės aktuose yra nuostatų, leidžiančių
įvežti tokias reimportuojamas prekes be importo muitų ir mokesčių bei
numatančių, kad grąžinami bet kokie eksporto metu sumokėti eksporto
muitai ir mokesčiai. Muitinės procedūra, numatanti importą be muitų bei
sumokėtų muitų ir mokesčių grąžinimą, yra nepakeisto pavidalo prekių
reimporto procedūra. Ši procedūra taikoma su sąlyga, kad prekes galima
identifikuoti. Turi būti sumokėtos visos sumos, apskaičiuotos už muitų ir
mokesčių grąžinimą, atleidimą ar sąlyginį atleidimą nuo jų, ar už bet
kokias subsidijas arba kitas eksporto metu suteiktas sumas.

Šis priedas netaikomas keleivių asmeninių daiktų ar privačiam naudojimui skirtų transporto priemonių reimportui.

e) „prekės, eksportuojamos pranešant apie numatomą grąžinimą“ – tai
prekės, kurias deklarantas nurodo kaip numatomas reimportuoti,
kurių atžvilgiu muitinė, norėdama palengvinti nepakeisto pavidalo
prekių reimportą, gali imtis identifikavimo priemonių.

Pastaba
Prekės, eksportuojamos pranešant apie numatomą grąžinimą, gali būti
laikomos prekėmis, kurioms taikoma laikinojo išvežimo muitinės procedūra;

f) „išleistos į laisvą apyvartą prekės“ – tai prekės, kuriomis gali būti disponuojama be jokių muitinės apribojimų;
g) „kompensaciniai produktai“ – tai produktai, gauti atlikus laikinojo įvežimo perdirbti prekių apdorojimo, perdirbimo ar pakeitimo operacijas;
h) „prekių deklaracija“ – tai muitinės nustatyta forma pateikiama deklaracija, kuria suinteresuoti asmenys nurodo prekėms taikytiną muitinės
procedūrą ir pateikia duomenis, kuriuos muitinė reikalauja deklaruoti
šios procedūros taikymui;

SĄVOKOS
Šiame priede:

a) „nepakeisto pavidalo prekių reimportas“ – tai muitinės procedūra,
pagal kurią eksportuotos ir į laisvą apyvartą išleistos prekės, arba
prekės, kurios buvo kompensaciniai produktai, gali būti grąžintos
vidaus vartojimui be importo muitų ir mokesčių, su sąlyga, kad užsienyje jos nebuvo apdorotos, perdirbtos ar pakeistos. Turi būti
sumokėtos visos sumos, apskaičiuotos už muitų ir mokesčių sugrąžinimą ar sąlyginį atleidimą nuo jų, ar už bet kokias subsidijas arba kitas
eksporto metu suteiktas sumas;

b) „formalumų atlikimas pateikiant vidaus vartojimui“ – tai muitinės procedūra, kuri numato, kad importuotos prekės gali nuolat pasilikti
muitų teritorijoje. Vykdant šią procedūrą reikia sumokėti visus apskaičiuotus importo muitus ir mokesčius bei atlikti visus būtinus muitinės
formalumus;

ij) „asmuo“ – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus atvejus, kai tai
neatitinka konteksto.

PRINCIPAI

1.

Nepakeisto pavidalo prekių reimportą reglamentuoja šio priedo nuostatos.

2.
c) „importo muitai ir mokesčiai“ – tai muitai ir visi kiti mokesčiai bei rinkliavos, renkami importuojant prekes arba susiję su prekių importu,
išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių dydis neviršija apytiksliai įvertintų paslaugų suteikimo sąnaudų;

Standartas

Standartas

Nacionalinės teisės aktuose nurodomos sąlygos, kurių reikia laikytis, ir
muitinės formalumai, kuriuos reikia atlikti, norint reimportuoti nepakeisto pavidalo prekes.
Pastaba

d) „eksporto muitai ir mokesčiai“ – tai muitai ir visi kiti mokesčiai bei rinkliavos, renkami eksportuojant prekes arba susiję su prekių eksportu,
išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių dydis neviršija apytiksliai įvertintų paslaugų suteikimo sąnaudų;

Nepakeisto pavidalo prekių reimportas taikomas su sąlyga, kad muitinės
gali pakankamai tiksliai identifikuoti, kad prekės yra eksportuotos prekės.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

3.

EKSPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS

Standartas

Nepakeisto pavidalo prekių reimportas leidžiamas ir tuo atveju, kai reimprotuojama tik dalis eksportuotų prekių.

4.

Standartas

Nedraudžiama reimportuoti nepakeisto pavidalo prekių dėl to, kad kol
prekės buvo užsienyje, jos buvo naudojamos, apgadintos ar joms buvo
pakenkta.

6.

12.

Rekomenduojama praktika

Reimportavus nepakeisto pavidalo prekes, kiek įmanoma greičiau turėtų
būti grąžinti bet kokie sumokėti eksporto muitai ir mokesčiai.

Rekomenduojama praktika

Kai tai pateisina aplinkybės, turėtų būti leidžiamas nepakeisto pavidalo
prekių reimprotas net ir tada, jei prekes reimportuoja ne jas eksportavęs
asmuo.

5.

Standartas

KOMPETENTINGOS MUITINĖS ĮSTAIGOS

13.

Standartas

Muitinės įstaigos, kuriose galima deklaruoti prekes vidaus vartojimui, taip
pat yra kompetentingos leisti reimportuoti nepakeisto pavidalo prekes.

14.

Standartas

Turi būti nuostata, leidžianti reimportuojamas nepakeisto pavidalo prekes deklaruoti kitoje muitinės įstaigoje nei ta, per kurią jos buvo eksportuotos.

Nedraudžiama reimportuoti nepakeisto pavidalo prekių dėl to, kad kol
prekės buvo užsienyje, buvo atliktos jų apsaugai ar išlaikymui būtinos
operacijos, tačiau tik su sąlyga, kad dėl tokių operacijų nepadidėjo eksporto metu buvusi tų prekių vertė.

7.
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Standartas

Reimportuoti leidžiama ne tik tiesiogiai iš užsienio importuotas nepakeisto pavidalo prekes, bet ir tokias prekes, kurioms taikomos kitos
muitinės procedūros.

PREKIŲ DEKLARACIJA

15.

Rekomenduojama praktika

Prekių deklaracijų formos, naudojamos nepakeisto pavidalo prekių reimportui, turėtų būti suderintos su formomis, naudojamomis vidaus vartojimo įforminimui.
Pastabos

8.

Rekomenduojama praktika

Ekonominio pobūdžio draudimai ir apribojimai importui neturėtų būti
taikomi reimportuotoms nepakeisto pavidalo prekėms, kurios eksporto
metu buvo išleistos į laisvą apyvartą.

9.

Rekomenduojama praktika

1. Kai kuriose šalyse eksporto prekių deklaracija pranešant apie numatomą grąžinimą taip pat gali būti naudojama nepakeisto pavidalo prekių reimportui.
2. Jei prekės buvo eksportuotos su ATA knygele pagal 1961 m. gruodžio 6 d. Briuselyje priimtą Muitinės konvenciją dėl ATA knygelių laikinajam prekių įvežimui, nepakeisto pavidalo prekių reimportas atliekamas pagal tą knygelę.

Nepakeisto pavidalo prekių reimportas neturėtų būti draudžiamas priklausomai nuo šalies, iš kurios prekės buvo atvežtos.
16.
10.

Standartas

Nedraudžiama reimportuoti nepakeisto pavidalo prekių dėl to, kad prekės
buvo eksportuotos nepranešus apie numatomą grąžinimą.

Rekomenduojama praktika

Rašytinės prekių deklaracijos neturėtų būti reikalaujama reimportuojant
nepakeisto pavidalo pakuotes, konteinerius, padėklus ir komercines kelių
transporto priemones, kurios naudojamos tarptautiniam prekių pervežimui, jei muitinės gali pakankamai tiksliai nustatyti, kad eksporto metu jos
buvo išleistos į laisvą apyvartą.

NEPAKEISTO PAVIDALO PREKIŲ REIMPORTO LAIKOTARPIS
DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI, PATVIRTINANT
NEPAKEISTO PAVIDALO PREKIŲ REIMPORTO DEKLARACIJĄ
11.

Rekomenduojama praktika

Jei nacionalinės teisės aktuose yra nustatyti laikotarpiai, kuriems pasibaigus neleidžiama reimportuoti nepakeisto pavidalo prekių, tokie laikotarpiai turėtų būti pakankamos trukmės, kad būtų laiko atsižvelgti į skirtingas kiekvieno atvejo, kai leidžiama reimportuoti nepakeisto pavidalo
prekes, aplinkybes, ir neturėtų būti trumpesni nei vieneri metai.

17.

Standartas

Nepakeisto pavidalo prekių reimporto deklaracijai patvirtinti muitinės reikalauja pateikti tik tokius dokumentus, kurie laikomi būtinais užtikrinti,
kad laikytasi šios procedūros taikymui nustatytų sąlygų.
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Pastaba

d)

Muitinės gali reikalauti pateikti eksporto deklaraciją, kitus eksporto dokumentus, sąskaitas faktūras, sutartis ir kitus su eksportuotomis prekėmis
susijusius dokumentus bei korespondenciją dėl prekių grąžinimo.

22.

18.

Rekomenduojama praktika

Jei reimportuojamos nepakeisto pavidalo prekės buvo eksportuotos pranešant apie numatomą grąžinimą, paprastai muitinės neturėtų reikalauti
patvirtinti nepakeisto pavidalo prekių reimporto deklaracijos kitais dokumentais, išskyrus prekių deklaraciją ar eksporto metu išduotą identifikavimo dokumentą.
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Dokumentai, kuriuos reikia pateikti patvirtinant eksporto deklaraciją pranešant apie numatomą grąžinimą

Standartas

Eksporto deklaracijai pranešant apie numatomą grąžinimą patvirtinti
muitinės reikalauja pateikti tik tokius dokumentus, kurie jų manymu yra
būtini, kad būtų galima kontroliuoti operaciją ir užtikrinti atitikimą
visiems reikalavimams, susijusiems su atitinkamų apribojimų ar kitų taisyklių taikymu.

e)

Prekių, eksportuojamų pranešant apie numatomą grąžinimą,
identifikavimas

Pastabos
1. Kai kuriose šalyse eksporto deklaracija pranešant apie numatomą grąžinimą yra vienintelis dokumentas, kurio reikalaujama reimportuojant
nepakeisto pavidalo prekes.
2. Muitinės gali identifikuoti prekes remdamosi identifikavimo
priemonėmis, kurių buvo imtasi eksporto metu.

23.

Standartas

Nustatydamos identifikavimo priemonių, kurių reikia imtis prekių, eksportuojamų pranešant apie numatomą grąžinimą, atžvilgiu, pobūdį,
muitinės pirmiausia atsižvelgia į prekių pobūdį ir atitinkamas pajamų
palūkanas.
Pastaba

PREKĖS, EKSPORTUOJAMOS PRANEŠANT APIE NUMATOMĄ
GRĄŽINIMĄ

a)

Prekės, eksportuojamos pranešant apie numatomą grąžinimą

19.

Rekomenduojama praktika

Deklaranto prašymu muitinės turėtų leisti eksportuoti prekes pranešant
apie numatomą grąžinmą ir turėtų imtis visų būtinų veiksmų nepakeisto
pavidalo prekių reimportui palengvinti.

b)

Muitinės įstaigos, kompetentingos eksportui pranešant apie
numatomą grąžinimą

20.

Standartas

Prekėms, eksportuojamoms pranešant apie numatomą grąžinimą identifikuoti, muitinės gali uždėti muitinės ženklus (plombas, antspaudus, perforacijos ženklus ir t. t.), remtis ant prekių uždėtais ženklais, skaičiais ar
kitais nurodymais, prekių aprašymu, masteliniu planu ar nuotraukomis
arba imti mėginius.

f)

Prekėms, eksportuojamoms pranešant apie numatomą grąžinimą, teikiamos lengvatos

24.

Rekomenduojama praktika

Prekės, eksportuojamos pranešant apie numatomą grąžinimą, turėtų būti
sąlyginai atleidžiamos nuo bet kokių taikomų eksporto muitų ir mokesčių.
Pastaba

Muitinės įstaigos, per kurias galima negrąžinamai eksportuoti prekes, taip
pat yra kompetentingos leisti eksportuoti pranešant apie numatomą grąžinimą.

Deklaranto gali būti pareikalauta pateikti garantiją, užtikrinančią padengimą sumų, kurias reikėtų sumokėti, jei prekės nebūtų reimportuotos per
nurodytą laikotarpį.

c)

25.

Prekių deklaracija eksportui pranešant apie numatomą grąžinimą

21.

Rekomenduojama praktika

Prekių deklaracijų formos, naudojamos prekių eksportui pranešant apie
numatomą grąžinimą, turėtų būti suderintos su negrąžinamajam eksportui naudojamomis formomis.

Standartas

Suinteresuoto asmens prašymu muitinės leidžia eksportą pranešant apie
numatomą grąžinimą pakeisti į negrąžinamąjį eksportą, jei laikomasi visų
atitinkamų sąlygų ir formalumų.
Pastabos
1. Reikia sumokėti visus nesumokėtus eksporto muitus ir mokesčius.

Pastaba
Eksportuoti pranešant apie numatomą grąžinimą taip pat gali būti leidžiama su ATA knygele vietoje nacionalinio muitinės dokumento.

2. Paprastai leidžiama sugrąžinti muitus ir mokesčius ar atleisti nuo jų,
jei jų negalima gauti dėl to, kad prekės buvo eksportuotos pranešant
apie numatomą grąžinimą.
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Rekomenduojama praktika

Jei tos pačios prekės eksportuojamos pranešant apie numatomą grąžinimą
ir nepakeisto pavidalo reimportuojamos keletą kartų, deklaranto prašymu
muitinės turėtų leisti, kad pirmojo eksporto metu pateikta eksporto deklaracija pranešant apie numatomą grąžinimą per nurodytą laikotarpį apimtų
ir vėlesnį prekių reimportą bei eksportą.
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INFORMACIJA APIE NEPAKEISTO PAVIDALO PREKIŲ REIMPORTĄ

27.

Standartas

Pastaba
Muitinės gali padaryti įrašus dėl vėlesnio reimporto ir eksporto prekių
deklaracijoje, uždėdamos antspaudą ar atitinkamą indosamentą.

Muitinės užtikrina, kad visa svarbi informacija apie nepakeisto pavidalo
prekių reimportą būtų lengvai prieinama bet kuriam suinteresuotam
asmeniui.

