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Europos Komisija (toliau – Komisija) norėtų pateikti Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismui (toliau – Teisingumo Teismas) tokias rašytines pastabas. 

I. FAKTAI IR PROCEDŪRA 

1. Pareiškėjas „Baltic Master“ 2009–2012 metais į Lietuvą importavo Malaizijos 

kilmės iš „Gus Group LLC“ (toliau – pardavėjas) įvairius kiekius prekių, kurias 

deklaracijose aprašė kaip „oro kondicionavimo įrenginių dalys“. Pareiškėjas jas 

deklaravo vienu prekių (TARIC) kodu, nurodydamas bendrą šių dalių masę 

kilogramais. Deklaracijose kaip prekių muitinę vertę pareiškėjas nurodė sandorio 

vertę, t. y. kainą, nurodytą jam išrašytose sąskaitose.  

2. Vilniaus teritorinė muitinė atliko pakartotinį pareiškėjo veiklos patikrinimą, susijusį 

su prekių importu nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Po atlikto 

patikrinimo surašytoje ataskaitoje muitinės įstaiga nepripažino 23-ose importo 

deklaracijose nurodytos sandorio vertės. Tad muitinės įstaiga prekių muitinės vertę 

nustatė vadovaudamasi Bendrijos muitinės kodekso1 31 straipsniu, šiuo tikslu 

remdamasi muitinės prekių muitinio įforminimo informacinėje sistemoje (PREMI) 

turimais duomenimis. 

3. Pareiškėjas su muitinės įstaigos ataskaita nesutiko ir ją apskundė Muitinės 

departamentui. 2014 m. kovo 31 d. sprendimu Muitinės departamentas patvirtino 

muitinės įstaigos ataskaitą. Todėl pareiškėjas tokį sprendimą apskundė Mokestinių 

ginčų komisijai. 2014 m. liepos 2 d. ši institucija priėmė sprendimą, kuriuo 

patvirtino skundžiamą Muitinės departamento sprendimą, tačiau atleido pareiškėją 

nuo delspinigių mokėjimo. 

4. Dėl tokio sprendimo panaikinimo pareiškėjas su skundu kreipėsi Vilniaus apygardos 

administracinį teismą, be kita ko, prašydamas kreiptis į Teisingumo Teismą dėl 

prejudicinio sprendimo priėmimo dėl Bendrijos muitinės kodekso 29, 30 ir 31 

                                                 
1  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą 

(OL L 302, 1992 10 19, p. 1). 
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straipsnių, taip pat Įgyvendinimo reglamento2 143 straipsnio tam tikrų nuostatų 

išaiškinimo.  

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 5 d. sprendimu 

pareiškėjo skundą atmetė. Apeliacinį skundą dėl tokio sprendimo nagrinėjęs 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi paliko 

sprendimą nepakeistą. 

6. Pareiškėjas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl Žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimo (pareiškimo Nr. 55092/16). 

2019 m. balandžio 16 d. sprendime šis Teismas konstatavo, kad Lietuvos 

Respublikos teismai nepakankamai motyvavo atsisakymą kreiptis į Teisingumo 

Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą pagal pareiškėjo prašymą 

administracinėje byloje ir pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį (teisė į teisingą 

bylos nagrinėjimą)3. 

7. 2020 m. lapkričio 3 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė 

atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą Sąjungos teisės aiškinimo 

klausimais. 

II. TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ 

8. Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnis nustato: 

„1.  Importuojamų prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, tai yra kaina, 
faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Bendrijos 
muitų teritoriją, prireikus patikslinta vadovaujantis 32 ir 33 straipsniais, jeigu: 

[...] 

b) prekių pardavimui arba jų kainai neturi įtakos jokios sąlygos arba aplinkybės, 
kurių poveikio vertinamų prekių pardavimui arba kainai neįmanoma įvertinti; 

                                                 
2  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, 
p. 1). 

3     https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["LIT"],"appno":["55092/16"],"documentcollectioni
d2":["COMMITTEE"],"itemid":["001-207331"]} 
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[...] 

d) pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje nesusiję arba, jeigu pirkėjas ir pardavėjas 
tarpusavyje susiję, sandorio vertė priimtina muitinei remiantis 2 dalimi. 

2. a) Nustatant, ar sandorio vertė priimtina pagal 1 dalį, faktas, kad pirkėjas ir 
pardavėjas yra tarpusavyje susiję, pats savaime nelaikomas pakankamu pagrindu 
pripažinti sandorio vertę nepriimtina. Prireikus turi būti įvertinamos su pardavimu 
susijusios aplinkybės ir nustačius, kad pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšys 
neturėjo įtakos kainai, sandorio vertė turi būti pripažįstama priimtina. Jeigu 
muitinė, remdamasi deklaranto pateikta arba kitu būdu gauta informacija, turi 
pagrindo manyti, kad pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšys turėjo įtakos kainai, ji 
tokios savo išvados motyvus turi išdėstyti deklarantui, suteikdama jam realią 
galimybę atsakyti. Deklaranto prašymu šie motyvai turi būti išdėstyti raštu. 

b) Jeigu pardavimo sandoris sudaromas tarp susijusių asmenų, sandorio vertė 
pripažįstama priimtina ir prekių įvertinimas atliekamas vadovaujantis 1 dalimi, 
jeigu deklarantas parodo, kad ši vertė beveik nesiskiria nuo vienos iš šių, tuo pačiu 
arba beveik tuo pačiu metu nustatytų verčių: 

i)  tapačių arba panašių prekių pardavimo eksportui į Bendriją sandorio vertės, 
kai pirkėjai ir pardavėjai jokiu konkrečiu atveju nėra tarpusavyje susiję; 

ii)  tapačių arba panašių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis 30 
straipsnio 2 dalies c punktu; 

iii)  tapačių arba panašių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis 30 
straipsnio 2 dalies d punktu. 

Atliekant pirmiau minėtus palyginimus, turi būti deramai atsižvelgiama į nurodytus 
apyvartos lygių ir prekių kiekio skirtumus, 32 straipsnyje išvardytus elementus ir 
pardavėjo išlaidas, kai prekės parduodamos su juo nesusijusiam pirkėjui, jeigu 
tokių išlaidų pardavėjas neturi parduodamas prekes su juo susijusiam pirkėjui. 

c) Šios straipsnio dalies b punkte nurodyti įvertinimai turi būti atliekami deklaranto 
iniciatyva ir tik palyginimo tikslais. Pakaitinės vertės vadovaujantis šiuo punktu 
negali būti nustatomos. 

3.  a) Faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina – tai visi pirkėjo įvykdyti ar 
priklausantys įvykdyti mokėjimai pardavėjui arba pardavėjo naudai už importuotas 
prekes, įskaitant visus įvykdytus arba priklausančius įvykdyti pirkėjo mokėjimus 
pardavėjui arba, vykdant pardavėjo įsipareigojimus, trečiajam asmeniui, esančius 
importuotų prekių pardavimo pirkėjui sąlyga. Mokėjimo forma nebūtinai turi būti 
pinigų pervedimas. Gali būti mokama tiesiogiai arba netiesiogiai, pateikiant 
akredityvus arba vertybinius popierius. 

b) Pirkėjo veikla, kuri vykdoma savo sąskaita, įskaitant rinkodaros veiklą, tačiau 
neįskaitant veiklos, kurią įvertinant atliekami 32 straipsnyje nurodyti patikslinimai, 
nėra laikoma netiesioginiu apmokėjimu pardavėjui net ir tuo atveju, kai ją galima 
laikyti naudinga pardavėjui arba kai ji buvo vykdoma susitarus su pardavėju, ir 
nustatant importuojamų prekių muitinę vertę tokios veiklos išlaidos neturi būti 
pridedamos prie faktiškai sumokėtos arba mokėtinos kainos. “ 
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9. Bendrijos muitinės kodekso 30 ir 31 straipsniai nustato: 

„30 straipsnis 

1.  Jeigu muitinės vertės neįmanoma nustatyti vadovaujantis 29 straipsniu, ji turi 
būti nustatoma paeiliui taikant 2 dalies a, b, c ir d punktus iki pirmojo punkto, pagal 
kurį šią vertę įmanoma nustatyti, su sąlyga, kad deklaranto prašymu c ir d punktai 
turi būti taikomi atvirkštine tvarka; punkto, kuris yra paskesnis pagal šioje 
straipsnio dalyje nustatytą eilės tvarką, nuostatos gali būti taikomos tik tada, kai 
vadovaujantis tam tikru punktu muitinės vertės nustatyti neįmanoma. 

2.  Muitine verte, nustatyta vadovaujantis šiuo straipsniu, laikoma: 

a) tapačių prekių, parduotų eksportui į Bendriją ir eksportuotų tuo pačiu arba 
maždaug tuo pačiu metu kaip ir prekės, kurių vertė nustatinėjama, sandorio vertė; 

b) panašių prekių, parduotų eksportui į Bendriją ir eksportuotų tuo pačiu arba 
maždaug tuo pačiu metu kaip ir prekės, kurių vertė yra nustatinėjama, sandorio 
vertė; 

c) vertė, nustatyta pagal prekių vieneto kainą, už kurią Bendrijoje su pardavėjais 
nesusijusiems asmenims parduotas didžiausias bendras importuotų prekių ar 
tapačių arba panašių importuotų prekių kiekis; 

d) apskaičiuotoji vertė, gauta susumavus: 

— medžiagų ir gamybos arba kitokio perdirbimo, atlikto gaminant importuotas 
prekes, išlaidas arba vertę, 

— pelną ir bendrąsias išlaidas, kurių dydis lygus pelnui ir bendrosioms 
išlaidoms, kurios paprastai atsispindi šalies eksportuotojos gamintojų 
vykdomoje prekyboje prekėmis, parduodamomis eksportui į Bendriją, kurios yra 
tos pačios klasės ar rūšies kaip ir prekės, kurių vertė nustatinėjama, 

— 32 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų elementų išlaidas arba vertę. 

3.  2 dalies taikymo sąlygos ir taisyklės išsamiau nustatomos taikant Komiteto 
procedūrą. 

31 straipsnis 

1.  Jeigu importuojamų prekių muitinės vertės neįmanoma nustatyti vadovaujantis 
29 arba 30 straipsniais, ji nustatoma remiantis duomenimis, kuriuos galima gauti 
Bendrijoje, ir naudojant priimtinas priemones, atitinkančias principus ir bendrąsias 
nuostatas, kurie išdėstyti: 

— Susitarime dėl Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos VII straipsnio 
įgyvendinimo 1994 m., 

— Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos VII straipsnyje 1994 m., 

— šio skyriaus nuostatose. 
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2.  Nustatant prekių muitinę vertę pagal 1 dalį, negalima remtis: 

a) Bendrijoje pagamintų prekių pardavimo Bendrijoje kaina; 

b) sistema, pagal kurią muitinė pasirenka didesniąją iš dviejų alternatyvių verčių; 

c) prekių kaina šalies eksportuotojos vidaus rinkoje; 

d) gamybos išlaidomis, išskyrus tapačių arba panašių prekių apskaičiuotąsias 
vertes, nustatytas vadovaujantis 30 straipsnio 2 dalies d punktu; 

e) prekių, eksportuojamų į Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančią šalį, 
kainomis; 

f) minimaliomis muitinėmis vertėmis arba 

g) sutartinėmis arba fiktyviomis vertėmis.“ 

 
10. Įgyvendinimo reglamento 142 straipsnis nustato: 

„142 straipsnis 

1.  Šioje antraštinėje dalyje: 

[...] 

c) „tapačios prekės“ – toje pačioje valstybėje pagamintos prekės, kurios visais 
atžvilgiais yra tapačios, įskaitant fizines jų charakteristikas, kokybę ir reputaciją. 
Nedideli prekių išoriniai skirtumai netrukdo jas laikyti tapačiomis; 

d) „panašios prekės“ – toje pačioje valstybėje pagamintos prekės, kurios, nors ir 
nėra visais atžvilgiais vienodos, tačiau yra panašių charakteristikų ir pagamintos iš 
panašių sudėtinių medžiagų, gali atlikti tas pačias funkcijas ir būti komerciškai 
pakeistinos. Prekių kokybė, reputacija, prekių ir paslaugų ženklai – tai dalis 
veiksnių, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar prekės panašios; 

e) „tos pačios klasės ir rūšies prekės“ – prekės priklausančios tai pačiai prekių 
grupei arba kategorijai, tam tikros pramonės šakos arba gamybos sektoriaus 
produktai, kuriems priskiriamos tapačios ar panašios prekės. 

2.  Prie „tapačių prekių“ ar „panašių prekių“ nepriskiriamos prekės, kurių 
gamybai panaudoti inžineriniai, projektavimo, meninio apipavidalinimo, dizaino 
darbai, įskaitant brėžinių ir eskizų parengimą ir šių darbų išlaidomis nebuvo 
atliktas patikslinimas vadovaujantis Kodekso 32 straipsnio 1 dalies b punkto iv 
papunkčiu, nes jie atlikti Bendrijoje.“ 

 
11. Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies b, e ir f punktai nustato: 

„1. Pagal Kodekso 3 skyriaus II dalį ir šią dalį asmenys laikomi susijusiais tik 
tuomet, jei: 
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[...] 

b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; 

[...] 

e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; 

f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens;“ 

 
12. Įgyvendinimo reglamento 151 straipsnis nustato: 

„1.  Taikant Kodekso 30 straipsnio 2 dalies b punktą (panašių prekių sandorio 
vertės metodą), muitinė vertė nustatoma remiantis panašių prekių, parduotų tuo 
pačiu apyvartos lygiu ir tokiais pačiais kiekiais kaip ir prekės, kurių muitinė vertė 
turi būti nustatyta, sandorio verte. Jei toks pardavimas nenustatomas, imama 
panašių prekių, parduotų skirtingu apyvartos lygiu ir (arba) skirtingais kiekiais, 
sandorio vertė, patikslinta, atsižvelgiant į komercinio lygio ir (arba) kiekio 
skirtumus, su sąlyga, jei tokie patikslinimai gali būti padaryti remiantis objektyviais 
duomenimis, kurie aiškiai įrodo patikslinimo pagrįstumą ir teisingumą 
nepriklausomai nuo to, ar patikslinimas padidina, ar sumažina vertę. 

2.  Jei į sandorio vertę įtrauktos išlaidos ir privalomieji mokėjimai, nurodyti 
Kodekso 32 straipsnio 1 dalies e punkte, ji turi būti patikslinta, atsižvelgiant į 
žymius šių išlaidų ir privalomųjų mokėjimų, tenkančių prekėms, kurių muitinė vertė 
turi būti nustatyta, ir atitinkamoms panašioms prekėms, skirtumus, atsirandančius 
dėl skirtingų prekių gabenimo atstumų ir naudotų transporto priemonių rūšies. 

3.  Jeigu, taikant šį straipsnį, randama daugiau negu viena panašių prekių 
pardavimo sandorio vertė, tai importuotų prekių muitinei vertei nustatyti 
naudojama mažiausioji iš šių verčių. 

4.  Taikant šį straipsnį, kito asmens pagamintų prekių pardavimo sandorio vertė 
naudojama tik tuomet, jeigu, vadovaujantis 1 dalimi, nerandama jokių tapačių 
prekių pagamintų to paties asmens kaip ir vertinamos prekės. 

5.  Šiame straipsnyje panašių importuotų prekių sandorio vertė reiškia prekių 
muitinę vertę, anksčiau nustatytą vadovaujantis Kodekso 29 straipsniu, kuri 
patikslinta, kaip nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.“ 

 
13. Įgyvendinimo reglamento 181a straipsnis nustato: 

„1. Muitinė neprivalo importuotų prekių muitinės vertės nustatyti remdamasi 
sandorio vertės metodu, jei, vadovaujantis 2 dalyje nustatyta procedūra, ji, 
atsižvelgusi į pagrįstas abejones, nėra įtikinama, kad deklaruojamoji vertė, 
remiantis Kodekso 29 straipsniu, atspindi sumokėtą arba mokėtiną bendrą sumą. 
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2. Jei muitinė turi abejonių, apibrėžtų 1 dalyje, ji gali paprašyti papildomos 
informacijos pagal 178 straipsnio 4 dalį. Jei muitinė ir toliau abejoja, prieš 
priimdama galutinį sprendimą, ji privalo pranešti konkrečiam asmeniui raštu, jei 
taip pageidaujama, apie priežastis, dėl kurių kilo abejonių, ir suteikti jam galimybes 
pateikti atsakymą. Galutinis sprendimas ir jį lėmusios priežastys perduodamos 
konkrečiam asmeniui raštu.“ 
 

14. Įgyvendinimo reglamento 23 priede pateiktos šios aiškinamosios pastabos dėl 

Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 ir 3 dalių, 31 straipsnio 1 dalies ir 

Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies e punkto: 

 

„AIŠKINAMOSIOS PASTABOS DĖL MUITINĖS VERTĖS 

 
29 straipsnio 2 
dalis 

1.  2 dalies a ir b punktuose numatytos įvairios priemonės, skirtos 
nustatyti, ar sandorio vertė yra priimtina. 

2.  2 dalies a punktas numato, kad, jeigu pirkėjas ir pardavėjas 
yra tarpusavyje susiję, turi būti nagrinėjamos su pardavimu 
susijusius aplinkybės, o nustačius, kad pirkėjo ir pardavėjo 
tarpusavio ryšys neturėjo įtakos kainai, sandorio vertė turi būti 
pripažįstama muitine verte. Nebūtina šias aplinkybes nagrinėti 
visais atvejais, kai pirkėjas ir pardavėjas yra tarpusavyje 
susiję. Tokio nagrinėjimo reikalaujama tik tuomet, kai iškyla 
abejonių dėl kainos priimtinumo. Jeigu muitinė neabejoja dėl 
kainos priimtinumo, kaina turėtų būti priimta nereikalaujant, 
kad deklarantas pateiktų papildomą informaciją. Pavyzdžiui, 
muitinė jau gali būti nagrinėjusi šiuos tarpusavio ryšius 
anksčiau arba ji gali turėti išsamios informacijos apie pirkėją 
ir pardavėją, ir, remdamasi šio nagrinėjimo rezultatais ar 
informacija, ji yra įsitikinusi, kad pirkėjo ir pardavėjo 
tarpusavio ryšys neturėjo įtakos kainai. 

3.  Jeigu muitinė be tolesnio tyrimo negali nustatyti, ar sandorio 
vertė yra priimtina, ji turėtų deklarantui suteikti galimybę 
pateikti tokią išsamią informaciją, kurios jai gali reikėti su 
pardavimu susijusioms aplinkybėms įvertinti, ir atitinkamai, 
siekdama nustatyti, ar pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio 
santykiai turėjo įtakos kainai, muitinė turėtų būti pasirengusi 
įvertinti atitinkamus sandorio aspektus, įskaitant tai, kaip 
pirkėjas ir pardavėjas organizuoja savo komercinius 
tarpusavio santykius, ir tai, kaip buvo nustatyta konkreti kaina. 
Jeigu galima įrodyti, kad pirkėjas ir pardavėjas, nors ir susiję 
pagal šio reglamento 143 straipsnį, vienas iš kito perka ir 
vienas kitam parduoda prekes taip, lyg nebūtų tarpusavyje 
susiję, tai būtų įrodyta, kad tarpusavio ryšys neturėjo įtakos 
kainai. Pavyzdžiui, jeigu kaina buvo nustatyta tokiu būdu, 
kuris atitinka konkrečios pramonės šakos įprastą kainodaros 
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praktiką arba taip, kaip pardavėjas pardavimo kainas nustato 
su juo nesusijusiems pirkėjams, tai būtų įrodyta, kad 
tarpusavio ryšys neturėjo įtakos kainai. Kitas pavyzdys – kai 
įrodoma, kad kaina yra pakankama visoms sąnaudoms 
padengti ir pelnui, išreikštu bendruoju įmonės pelnu, gautu už 
tos pačios klasės ar rūšies prekių pardavimą per 
reprezentatyvųjį laikotarpį (pvz. per metus) gauti, tai būtų 
įrodyta, kad kainai nebuvo padaryta įtakos. 

4.  2 dalies b punktas suteikia deklarantui galimybę įrodyti, kad 
sandorio vertė beveik nesiskiria nuo anksčiau muitinės 
pripažintų priimtinų „kontrolinių“ verčių, ir todėl ji yra 
priimtina pagal 29 straipsnio nuostatas. Jeigu palyginimas 
pagal 2 dalies b punktą yra atliktas, įtakos klausimo pagal 2 
dalies a punktą nagrinėti nebūtina. Jeigu muitinė jau turi 
pakankamai informacijos, kuri, neatliekant tolesnio išsamaus 
tyrimo, leidžia padaryti išvadą, kad tai atitinka vieną iš 2 
dalies b punkte nurodytų kontrolinių tikrinimų, ji neturi 
pagrindo reikalauti, kad deklarantas įrodytų, kad kontrolinis 
patikrinimas turi būti atliktas. 

29 straipsnio 2 
dalies b 
punktas 

Nustatant, ar viena vertė „beveik nesiskiria“ nuo kitos vertės, 
turi būti atsižvelgta į keletą veiksnių. Tarp šių veiksnių 
paminėtina importuojamų prekių prigimtis, pačios pramonės 
šakos ypatybės, metų laikas, kuriuo prekės yra importuojamos, 
ir tai, ar verčių skirtumas komercine prasme yra didelis. 
Kadangi šie veiksniai kiekvienu konkrečiu atveju gali skirtis, 
kaskart taikyti vienodą standartą, tokį, kaip nustatytą prekių 
verčių procentinį santykį, nebūtų įmanoma. Pavyzdžiui, jeigu, 
nustatant, ar sandorio vertė beveik atitinka 29 straipsnio 2 
dalies b punkte nustatytas „kontrolines“ vertes, nedidelis 
vienos rūšies prekių vertės skirtumas gali būti nepriimtinas, 
tuo tarpu žymus kitos rūšies prekių vertės skirtumas gali būti 
priimtinas. 

29 straipsnio 3 
dalies a 
punktas 

Netiesioginio mokėjimo pavyzdžiu galima būtų laikyti pirkėjo 
visiškai arba iš dalies apmokamą pardavėjo skolą. 

31 straipsnio 1 
dalis 

1.  Muitinės vertės, nustatomos pagal 31 straipsnio 1 dalies 
nuostatas, turėtų kiek įmanoma labiau būti pagrįstos anksčiau 
nustatytomis muitinėmis vertėmis. 

2.  Vertinimo metodais, taikytinais pagal 31 straipsnio 1 dalį, 
turėtų būti 29 straipsnyje ir 30 straipsnio 2 dalyje nustatyti 
metodai, tačiau pagrįstas lankstumas taikant šiuos metodus 
turėtų atitikti 31 straipsnio 1 dalies tikslus ir bendrąsias 
nuostatas. 

3.  Tarp tokių pagrįsto lankstumo pavyzdžių paminėtini šie: 
a)  tapačios prekės – reikalavimas, kad tapačios prekės turėtų 

būti eksportuojamos tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu 
kaip ir prekės, kurių vertė nustatinėjama, gali būti lanksčiai 
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interpretuojamas; tapačios importuotos prekės, pagamintos 
kitoje eksporto šalyje nei prekių, kurių vertė nustatinėjama, 
gali būti laikomos muitinio įvertinimo pagrindu; gali būti 
naudojamos pagal 30 straipsnio 2 dalies c ir d punktus jau 
nustatytos tapačių importuojamų prekių muitinės vertės; 

b)  panašios prekės – reikalavimas, kad panašios prekės turėtų 
būti eksportuojamos tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu 
kaip ir prekės, kurių vertė nustatinėjama, gali būti lanksčiai 
interpretuojamas; panašios importuotos prekės, pagamintos 
kitoje eksporto šalyje nei prekių, kurių vertė nustatinėjama, 
gali būti laikomos muitinio įvertinimo pagrindu; gali būti 
naudojamos pagal 30 straipsnio 2 dalies c ir d punktus jau 
nustatytos panašių importuojamų prekių muitinės vertės; 

c)  dedukcinis metodas – šio reglamento 152 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytas reikalavimas, kad prekės turi būti parduotos 
„tokio pat pavidalo, kokio jos buvo importuotos“, gali būti 
lanksčiai interpretuojamas; lanksčiai gali būti vykdomas „90 
dienų“ reikalavimas. 

143 straipsnio 
1 dalies e 
punktas 

Vienas asmuo laikomas kontroliuojančiu kitą, kai pirmasis 
teisėtai ir faktiškai gali suvaržyti antrąjį arba jam vadovauti.“ 

 

III. TAIKOMA NACIONALINĖ TEISĖ 

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 

patvirtintų taisyklių 12 punktas nustato: 

„taikydama tapačių bei panašių prekių sandorio vertės metodus ir Bendrijos 
muitinės kodekso 31 straipsnį, muitinė naudojasi Muitinės departamento prekių 
muitinio įvertinimo duomenų bazėje sukauptais duomenimis apie prekių muitinę 
vertę. Duomenų atrankos iš šios duomenų bazės, naudojimosi jais ir sprendimo 
nustatyti prekių muitinę vertę pagal nurodytoje duomenų bazėje sukauptus duomenis 
įforminimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.“ 

 
16. Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-431 

„Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

taisyklių (toliau – Muitinės departamento taisyklės) 7 punktas nustato: 

„muitinės pareigūnai naudojasi Prekių muitinio įvertinimo duomenų baze, kuri 
formuojama Muitinės departamento nustatyta tvarka, šiais tikslais: 7.1. palyginti 
importuojamų ir anksčiau importuotų prekių muitines vertes, patikrinti prekių  
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muitinės vertės realumą; 7.2. pasirinkti informaciją apie prekių vertes ir kainas kitų 
muitinio įvertinimo metodų taikymui arba papildomai garantijai / užstatui 
apskaičiuoti.“ 

17. Muitinės departamento taisyklių 24 punktas nustato:  

„jeigu priimamas [Muitinės departamento] taisyklių 20.4 punkte nurodytas 
sprendimas (taikyti tapačių arba panašių prekių sandorio vertės metodą), privalu 
vadovautis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 150 straipsniu. Jeigu 
muitinio įforminimo metu nėra galimybės vykdyti Bendrijos muitinės kodekso 
įgyvendinimo nuostatų 150 straipsnio reikalavimų, prekių muitinė vertė nustatoma 
vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 31 straipsniu („6“ metodas). Nustatant 
prekių muitinę vertę „6“ metodu, taikoma prekių kaina turi būti artima tapačių arba 
panašių prekių kainai, tačiau leistinas lankstesnis šiems metodams nustatytų 
reikalavimų taikymas (pvz., „90 dienų“ reikalavimas gali būti taikomas lanksčiai, 
prekės gali būti pagamintos ir ne toje pačioje šalyje kaip prekės, kurių muitinė vertė 
nustatoma, galėtų būti taikoma eksporto šalies kaina ir pan.)“. 

IV. TEISINGUMO TEISMUI PATEIKTI KLAUSIMAI 

18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia tokius klausimus: 

„1. Ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir 1993 m. liepos 2 d. 
Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas 143 
straipsnio b, e ar f punktai turi būti aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas 
laikomi susiję atvejais, kai, kaip yra nagrinėjamoje byloje, nesant dokumentų 
(oficialių duomenų), patvirtinančių verslo partnerystę ar kontrolę, tačiau 
objektyviais įrodymais pagrįstos sandorių sudarymo aplinkybės yra būdingos ne 
veikiant įprastinėmis ekonominės veiklos sąlygomis, bet labiau atvejais, kai (1) tarp 
sandorio šalių egzistuoja ypač glaudūs ir dideliu abipusiu pasitikėjimu pagrįsti 
verslo santykiai arba (2) viena sandorio šalis kontroliuoja kitą arba abi sandorio 
šalys yra kontroliuojamos trečiojo asmens? 

2. Ar Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 31 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama kaip 
draudžianti muitinės vertę nustatyti pagal nacionalinėje duomenų bazėje esančią 
informaciją apie vieną tos pačios kilmės prekių, nors ir nepanašių, kaip tai 
suprantama pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 142 straipsnio 1 dalies d punktą, 
bet priskiriamų tai pačiai TARIC pozicijai, muitinę vertę?“ 
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V. KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS  

Pirmasis klausimas 

19. Pirmuoju klausimu nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti, ar Bendrijos muitinės 

kodekso 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 

1 dalies b, e ir f punktai turi būti aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas turi būti 

laikomi susijusiais tokiu atveju, kai nėra dokumentų, patvirtinančių verslo 

partnerystę ar kontrolę, tačiau objektyviais įrodymais pagrįstos sandorių sudarymo 

aplinkybės yra nebūdingos veikiant įprastinėmis ekonominės veiklos sąlygomis. 

20. Visų pirma primintina, kad Sąjungos muitinės nuostatos atspindi Sutarties dėl 

muitinės vertės pagal GATT4 nuostatas. 

21. Pagal Sutarties dėl muitinės vertės pagal GATT preambulę muitinės vertės 

nustatymo pagrindas pirmiausia yra sandorio vertė. Toliau preambulėje paaiškinta, 

kad, kai muitinė vertė negali būti nustatoma pagal to susitarimo 1 straipsnio 

nuostatas, ji turi būti nustatoma pagal tapačių arba panašių importuotų prekių 

muitinę vertę. Jei ir tai neįmanoma, numatyti įvairūs kiti muitinės vertės nustatymo 

metodai. 

22. Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalimi, „importuojamų 

prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, tai yra kaina, faktiškai sumokėta arba 

mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Bendrijos muitų teritoriją, prireikus 

patikslinta vadovaujantis 32 ir 33 straipsniais“. 

23. Atsižvelgiant į 29 straipsnio 1 dalies d punktą, sandorio vertė turi būti taikoma, jei 

pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje nesusiję arba, tokiu atveju, jei pirkėjas ir 

pardavėjas tarpusavyje susiję, jei pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšys neturėjo 

įtakos prekių kainai. Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalis apibrėžia 

atvejus, kada asmenys laikomi susijusiais Bendrijos muitinės nuostatų dėl muitinės 

vertės nustatymo tikslais. 

                                                 
4  OL L 336, 1994 12 23, p. 119. 
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24. Kaip savo išvadoje byloje C-430/14 Stretinskis pažymėjo generalinis advokatas, 

tokie atvejai gali būti suskirstyti į tris grupes: „Pirma, vieni atvejai yra labiau susiję 

su „organiniu“ ryšiu tarp pirkėjo ir pardavėjo. Antra, kiti atvejai susiję su 

„hierarchinio“ pobūdžio, t. y. subordinaciniu, ryšiu. Galiausiai vienas atvejis yra 

susijęs su šeiminiais ryšiais“5. 

25. Be to, Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies pažodinis aiškinimas leidžia 

daryti išvadą, kad joje pateikiamas sąrašas, kuris atrodo išsamus („asmenys laikomi 

susijusiais tik tuo atveju, jeigu“), nurodant aštuonis atvejus, kai asmenys laikomi 

susijusiais6. 

26. Vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 178 straipsnio 1 dalimi, jei muitų tarifo 

taikymui būtina nustatyti muitinę vertę, turi būti pateikiama ir muitinės vertės 

elementų deklaracija (muitinės vertės deklaracija) kartu su importuojamų prekių 

muitinės deklaracija7. Jei kyla abejonių dėl deklaruotos sandorio vertės dėl to, kad 

prekių, kurių muitinė vertė nustatoma, pardavimo sandorio šalys yra susijusios, 

muitinės įstaiga turi patikrinti deklaruotą muitinės vertę, ar ji patikima. 

27. Taigi tik tokiu atveju, jei pirkėjo „Baltic Master“ ir pardavėjo „Gus Group LLC“ 

ryšiai būtų klasifikuojami, kaip patenkantys į vieną iš Įgyvendinimo reglamento 143 

straipsnio 1 dalies punktų, muitinė galėtų patikrinti, ar pirkėjo ir pardavėjo ryšys 

galėjo įtakoti deklaruotą importuotų prekių sandorio vertę. 

28. Atliekant tokį vertinimą, reikėtų nepamiršti, kad Bendrijos muitinės kodekso 29 

straipsnio 1 dalies d punkto ir 2 dalies tikslas yra užtikrinti, kad muitinės vertė 

atspindėtų realią importuotos prekės ekonominę vertę ir nebūtų nustatyta 

savavališkai ar fiktyviai8. 

 

                                                 
5  Žr. 2015 m. spalio 15 d. generalinio advokato Mengozzi išvados, pateiktos byloje C-430/14 

Stretinskis, EU:C:2015:701, 18 punktą. 

6  Ibidem. 

7  Žr. Įgyvendinimo reglamento 28 ir 29 priedus. 

8  Žr. 2013 m. gruodžio 12 d. Sprendimo byloje C-116/12 Christodoulou, EU:C:2013:825, 39 ir 40 
punktus. 
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29. Kaip savo išvadoje byloje Stretinskis paaiškino generalinis advokatas, „iš Muitinės 

kodekso 29 straipsnyje įtvirtintos sistemos apibūdinimo matyti, kad labai svarbu 

nustatyti atvejus, kai prekių sandorio verte galėjo būtų manipuliuojama siekiant 

sumažinti muitus ir mokesčius, mokėtinus šioms prekėms patenkant į Sąjungos 

teritoriją“9. Jis taip pat nurodė, kad tam, kad Muitinės kodekso 29 straipsnio 

1 dalies d punktas iš dalies neprarastų savo veiksmingumo, sąvoką „susiję asmenys“ 

reikia aiškinti plačiai, kadangi to, kad du asmenys yra susiję, bet kuriuo atveju 

nepakanka, kad būtų netaikomas sandorio vertės metodas10. 

Juridiškai pripažinti verslo partneriai (Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 

dalies b punktas) 

30. Pagal Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies b punktą muitinės vertės 

nustatymo tikslais asmenys laikomi susijusiais asmenimis, jei „jie yra juridiškai 

pripažinti verslo partneriai“, t.y. jei šių asmenų partnerystė atitinka teisinius 

partnerystės sudarymo reikalavimus pagal importo valstybėje taikomas susijusias 

teisės nuostatas. Taigi negali būti daroma išvada, kad asmenys yra juridiškai 

pripažinti verslo partneriai vien atsižvelgiant į šalių tarpusavio ryšio ir prekybos 

sandorio sudarymo aplinkybių faktinę analizę. 

31. Tokį aptariamos nuostatos aiškinimą galima pagrįsti Pasaulio muitinių organizacijos 

Muitinės vertės nustatymo techninio komiteto11 21.1 patariamąja nuomone dėl 

formuluotės „verslo partneriai“ 15.4 straipsnio b punkte aiškinimo12. Šiame 

dokumente inter alia nurodoma, kad pagal Sutartį dėl muitinės vertės pagal GATT 

asmenys laikomi susijusiais, jei „jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai“.  

                                                 
9  Žr. pirmiau minėtos generalinio advokato Mengozzi išvados byloje Stretinskis 16 punktą. 

10  Ibidem, 24 ir 25 punktai. 

11  Muitinės vertės nustatymo techninis komitetas buvo įsteigtas pagal Sutarties dėl muitinės vertės pagal 
GATT 18 straipsnį siekiant užtikrinti vieningą šios Sutarties aiškinimą ir taikymą techninyje lygyje. 
Viena iš komiteto užduočių – teikti informaciją ir patarimus dėl bet kokių klausimų, susijusių su 
importuojamų prekių vertės nustatymu muitinės tikslais, kuriuos gali iškelti komiteto nariai. Tokia 
informacija ir patarimai gali būti pateikti patariamųjų nuomonių, komentarų ar paaiškinamųjų pastabų 
forma. Nors Muitinės vertės nustatymo techninio komiteto priimti oficialūs dokumentai nėra 
tarptautinės teisės dalis, tikimasi, kad į juos bus atsižvelgta, kai sprendžiami konkretūs klausimai dėl 
muitinės vertės. Šių dokumentų tikslas – užtikrinti vieningą Sutarties dėl muitinės vertės nuostatų 
aiškinimą ir taikymą. 

12  Žr. rašytinių pastabų 1 priedą. 
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Besikreipiantis nacionalinis teismas pripažįsta, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių 

oficialių duomenų, kurie leistų pirkėją ir pardavėją laikyti „juridiškai“ pripažintais 

partneriais Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. 

Vienas iš asmenų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą arba abu asmenys tiesiogiai 

arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens (Įgyvendinimo reglamento 143 

straipsnio 1 dalies e ir f punktai) 

32. Tais atvejais, kai muitinės įstaiga nagrinėja, ar prekybos sandorio šalys yra 

susijusios todėl, kad vienas iš asmenų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą arba abu 

asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens, turi būti 

įvertinamas tikrasis kontrolės pobūdis. Vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 23 

priedo aiškinamosiomis pastabomis dėl 143 straipsnio 1 dalies e punkto, „Vienas 

asmuo laikomas kontroliuojančiu kitą, kai pirmasis teisėtai ir faktiškai gali suvaržyti 

antrąjį arba jam vadovauti“ (pabraukta Komisijos; angl., pranc. versijose vietoje 

„ir“ vartojama „ar“). 

33. Nacionalinis besikreipiantis teismas laikosi nuomonės, kad nagrinėjamoje byloje 

nėra de jure įrodymų, kad vienas iš asmenų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą 

arba abu asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens. Tačiau 

prašymo priimti prejudicinį sprendimą 27 punkte nacionalinis teismas pastebi, kad 

„panašūs, kaip nagrinėjamoje byloje, ūkio subjektų elgsenos modeliai paprastai 

būdingi tokiais atvejais, kai viena sandorio šalis kontroliuoja kitą arba jos abi yra 

kontroliuojamos trečiojo asmens. Taigi, nors ir nėra jokių oficialių duomenų apie 

tokios kontrolės buvimą de jure, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamos bylos 

aplinkybės galbūt yra pagrindas vertinti, kad de facto pardavėjas ir pareiškėjas 

galėtų būti laikomi susijusiais asmenimis Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 

1 dalies d punkto prasme pagal Įgyvendinimo reglamento 143 straipsnio 1 dalies e 

ir (ar) f punktus“. 

34. Taigi šioje byloje svarbu nustatyti, ar pardavėjas „faktiškai“ gali suvaržyti pareiškėją 

ar jam vadovauti ar jie abu yra kontroliuojami trečio asmens. 
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35. Nacionalinis teismas pateikė tokią informaciją apie pardavėjo ir pareiškėjo ryšį 

prašymo priimti prejudicinį sprendimą 25 punkte: 

„(1) pardavėją ir pareiškėją sieja ilgalaikiai komerciniai sandoriai;  

(2) prekės buvo tiekiamos nesudarius jokių pirkimo-pardavimo sutarčių, kuriose 

būtų aptartos pristatymo, apmokėjimo, prekių gražinimo ir kitos tokiems sandoriams 

būdingos sąlygos;  

(3) prekės buvo tiekiamos be išankstinio apmokėjimo ir nepaisant to, kad 

pareiškėjas turėjo dideles skolas pardavėjui už ankstesnius tiekimus;  

(4) nepaisant ypač didelės ginčo sandorių vertės, netaikytos (nenumatytos) jokios 

įprastinėje komercinėje veikloje būdingos įsipareigojimų (prievolių) įvykdymo 

užtikrinimo bei rizikos mažinimo priemonės (avansiniai mokėjimai, laidavimai, 

garantijos, delspinigiai ir kt.);  

(5) nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad pardavėjas apskritai būtų vykdęs kokią 

nors atsiskaitymų bei kitų įsipareigojimų vykdymo kontrolę;  

(6) nustatyti atvejai, kai pareiškėjo įmonėje dirbantys asmenys įgaliojimo pagrindu 

veikė pardavėjo vardu ir naudojosi jo (pardavėjo) spaudu.“ 

36. Pasaulio muitinių organizacijos Muitinės vertės nustatymo techninio komiteto 

gairėse paaiškinta, kaip turi būti suprantama kontroliuojanti veikla, kad pirkėjas ir 

pardavėjas būtų pripažinti susijusiais asmenimis pagal Įgyvendinimo reglamento 

143 straipsnio 1 dalies e punktą13. 4.1. paaiškinamoji pastaba nurodo, kad „Darytina 

išvada, kad Sutartimi neketinama sukurti ryšį iš kiekvienos sutarties ar susitarimo, 

kurie savo pačiu pobūdžiu sukuria teises ir pareigas, kurių vykdymas užtikrinamas 

pagal nacionalinius įstatymus. Todėl 15.4 straipsnio e punkto paaiškinamosios 

pastabos formuluotė paprastai turi būti laikoma taikytina situacijoms, kurios viršija 

įprastus pirkėjo ir pardavėjo ar prekių platinimo susitarimus ir apima poziciją, kai 

kitas asmuo suvaržomas ar jam vadovaujama dėl esminių aspektų, susijusių su to 

kito asmens veiklos valdymu. Kontrolės ir kito asmens suvaržymo ar vadovavimo  

 

                                                 
13  Žr. rašytinių pastabų 2, 3 ir 4 priedus. 
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jam įvertinimui reikalinga nustatyti faktines aplinkybes ir [situacijos neįprastumo] 

laipsnį, kurie turi būti pagrįsti kiekvienos individualios situacijos duomenimis“14. 

37. Taigi, negali būti atmesta hipotezė, kad abi įmonės yra susijusios tokioje situacijoje, 

kai de facto įrodoma, kad viena įmonė varžo kitą įmonę ar jai vadovauja ar kad šias 

įmones varžo ar kontroliuoja trečias asmuo. 

38. Aplinkybių sąrašas, į kurias atkreipia dėmesį nacionalinis teismas, gali būti 

suprantamas kaip rodantis, kad nagrinėjamoje byloje bendradarbiavimas tarp 

pareiškėjo ir pardavėjo viršija tai, kas būdinga įprastai verslo praktikai, ir viršija 

įprastą pasitikėjimo ryšį, kurį verslo partneriai gali sukurti ilgalaikio 

bendradarbiavimo dėka. Konkrečiau, didelės vertės sandorių atveju pirkimo-

pardavimo sutarčių nebuvimas kelia abejonių dėl pareiškėjo savarankiškumo. 

Tačiau iš ribotos informacijos, pateiktos prašyme priimti prejudicinį sprendimą, 

neįmanoma įvertinti, ar nustatytos aplinkybės parodo reikalaujamą kontrolės laipsnį, 

taikytą pareiškėjo veiklos valdymui, kad būtų patvirtinta, jog sandorio šalys 

laikytinos susijusiais asmenimis. 

39. Nacionalinis teisėjas turėtų patikrinti ir įvertinti, ar nagrinėjamoje byloje pakanka 

nustatytų duomenų, ir nuspręsti dėl pareiškėjo ir pardavėjo ryšio pobūdžio. 

40. Kartu Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad Įgyvendinimo reglamento 

181a straipsnis, įtrauktas Reglamentu 3254/94, numato, jog kai muitinės įstaigoms 

kyla pagrįstų abejonių, kad deklaruojamoji vertė atspindi sumokėtą arba mokėtiną 

bendrą sumą, muitinės vertės jos neprivalo nustatyti remdamosi sandorio vertės 

metodu ir gali atmesti deklaruotą kainą, jeigu šių abejonių išlieka po to, kai jos 

galbūt paprašė papildomos informacijos arba papildomų dokumentų ir atitinkam 

asmeniui suteikė priimtiną galimybę išdėstyti savo nuomonę apie priežastis, dėl  

 

                                                 
14  Neoficialus 14 ir 15 dalių vertimas. Tekstas anglų k.: „It can be concluded that it is not the intent of 

the Agreement to create a relationship out of every contract or agreement which of their very nature 
establish legal rights or obligations enforceable under national laws. Therefore, the wording of the 
Interpretative Note to Article 15.4 (e) must normally be taken to apply to situations which go beyond 
usual buyer/seller or distribution arrangements and involve a position to exercise restraint or 
direction in respect of essential aspects relating to the management of the activities of the other 
person. The consideration of control and the existence of a position to exercise restraint or direction 
requires the determination of questions of fact and degree which must be based on the particulars of 
each individual situation.“ 



18 

 

kurių minėtos abejonės yra pagrįstos15. Vadovaujantis 181a straipsniu, jei 

importuotojas neišsklaido muitinės įstaigos abejonių, deklaruota sandorio vertė gali 

būti atmesta ir to pasekoje gali būti taikomas vienas iš alternatyvių muitinės vertės 

nustatymo metodų. Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos tiek tais atvejais, kai 

sandorio šalys yra susiję asmenys, tiek tais atvejais, kai sandoris sudarytas tarp 

nepriklausomų šalių (pirkėjo ir pardavėjo). 

41. Tačiau, jei šalys yra susijusios vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 143 

straipsnio 1 dalimi, taikytina Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalis ir ją 

įgyvendinančios nuostatos. 

42. Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies b punktu, tokiu 

atveju, kai pardavimo sandoris sudarytas tarp susijusių asmenų, sandorio vertė 

pripažįstama priimtina ir prekių įvertinimas atliekamas vadovaujantis to straipsnio 1 

dalimi, jeigu deklarantas parodo, kad ši vertė beveik nesiskiria nuo vienos iš 29 

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų ir tuo pačiu arba beveik tuo pačiu metu 

nustatytų verčių. 

43. Kaip nurodyta Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies c punkte ir 

Įgyvendinimo reglamento 23 priede pateiktose aiškinamosiose pastabose dėl 29 

straipsnio 2 dalies (žr. pastabų 4 punktą), b punkte nurodyti įvertinimai turi būti 

atliekami deklaranto iniciatyva ir tik palyginimo tikslais. Tad muitinės įstaiga negali 

atmesti deklaruotos muitinės vertės tuo pagrindu, kad deklarantas nepasinaudojo 

galimybe įrodyti, kad sandorio vertė beveik nesiskiria nuo anksčiau muitinės 

pripažintų priimtinų „kontrolinių“ verčių. Jei deklarantas tokio įvertinimo neatlieka 

ar toks įvertinimas nepatvirtina deklaruotos muitinės vertės patikimumo, 

atsižvelgiant į Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 2 dalies a punktą ir jį 

įgyvendinančias nuostatas, muitinės įstaiga privalo įvertinti su pardavimu susijusias 

aplinkybes. 

44.  Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija į pirmąjį klausimą siūlo atsakyti 

taip: 

                                                 
15  Žr. 2008 m. vasario 28 d. Sprendimo byloje C-263/06 Carboni e derivati, EU:C:2008:128, 52 punktą. 
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Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir 

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 143 straipsnio b punktas turi būti 

aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas nelaikomi susiję atvejais, kai nesant 

dokumentų (oficialių duomenų), patvirtinančių verslo partnerystę ar kontrolę, 

tačiau objektyviais įrodymais pagrįstos sandorių sudarymo aplinkybės yra būdingos 

ne veikiant įprastinėmis ekonominės veiklos sąlygomis. 

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir 

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 143 straipsnio e ar f punktai turi būti 

aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas laikomi susiję atvejais, kai nesant 

dokumentų (oficialių duomenų), objektyviais įrodymais patvirtinama, kad viena 

sandorio šalis kontroliuoja kitą arba abi sandorio šalys yra kontroliuojamos 

trečiojo asmens. Nacionalinis teismas turi patikrinti ir nustatyti, ar taip yra 

nagrinėjamoje byloje. 

Antrasis klausimas 

45. Antruoju klausimu nacionalinis besikreipiantis teismas siekia išsiaiškinti, ar 

vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 31 straipsnio 1 dalimi, muitinės vertė gali 

būti nustatoma pagal nacionalinėje duomenų bazėje esančią informaciją apie vieną 

tos pačios kilmės prekių, nors ir nepanašių, bet priskiriamų tai pačiai TARIC 

pozicijai, muitinę vertę. 

46. Apskaičiuojant muito mokesčius, mokėtinus už importuotas prekes, du iš trijų 

naudojamų veiksnių yra muitinės vertė ir tarifinis prekių klasifikavimas. 

Importuojamų prekių muitinė vertė nustatoma siekiant taikyti ad valorem muitus, o 

tuo tarpu prekių tarifinis klasifikavimas reiškia Kombinuotosios nomenklatūros 

(KN) pozicijos ar subpozicijos nustatymą, kuriai bus priskirtos prekės. 

47. Bendrijos muitų nuostatos pateikia „tapačių prekių“ ir „panašių prekių“ teisines 

apibrėžtis muitinės vertės nustatymo tikslais. Pažymėtina, kad šioje byloje aktuali 

tik „panašių prekių“ apibrėžtis. 

48. Įgyvendinimo reglamento 142 straipsnio 1 dalies d punktas sąvoką „panašios 

prekės“ apibrėžia taip: „toje pačioje valstybėje pagamintos prekės, kurios, nors ir  
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nėra visais atžvilgiais vienodos, tačiau yra panašių charakteristikų ir pagamintos iš 

panašių sudėtinių medžiagų, gali atlikti tas pačias funkcijas ir būti komerciškai 

pakeistinos. Prekių kokybė, reputacija, prekių ir paslaugų ženklai – tai dalis 

veiksnių, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar prekės panašios“. Be to, prie 

„... „panašių prekių“ nepriskiriamos prekės, kurių gamybai panaudoti inžineriniai, 

projektavimo, meninio apipavidalinimo, dizaino darbai, įskaitant brėžinių ir eskizų 

parengimą ir šių darbų išlaidomis nebuvo atliktas patikslinimas vadovaujantis 

Kodekso 32 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunkčiu, nes jie atlikti Bendrijoje.“ 

Pridėtame Pasaulio muitinių organizacijos Muitinės vertės nustatymo techninio 

komiteto komentare 1.1 tapačios ir panašios prekės Sutarties tikslais dar išsamiau 

paaiškinamos šios apibrėžtys ir pateikta tokių prekių praktinių pavyzdžių. 16 

49. Reikėtų pastebėti, kad aukščiau pateikta sąvokos apibrėžtis nedaro nuorodos į 

tarifinę klasifikaciją. Taigi, prekių muitinės vertės nustatymas ir prekių tarifinės 

klasifikacijos nustatymas yra du atskiri klausimai. 

50. Vis dėlto, kai importuotų prekių muitinė vertė nustatoma atskirais alternatyviais 

muitinės vertės nustatymo metodais (Bendrijos muitinės kodekso 30 straipsnio 1 

dalyje numatytais tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodais, dedukciniu 

metodu; 31 straipsnio 1 dalyje numatytu alternatyviu (fall-back) metodu), tarifinė 

klasifikacija bus vienas iš kriterijų, naudojamų identifikuojant tapačias ar panašias 

prekes palyginus su prekėmis, kurių muitinės vertė turi būti nustatyta. 

51. Kaip Teismas pastebėjo byloje C-1/18 Oribalt Rīga, „kad nustatytų panašias prekes, 

kompetentingai nacionalinei muitinės administracijai būtina galimybė naudotis 

visais turimais duomenimis, kad nustatyta muitinė vertė būtų kuo tikslesnė ir kuo 

artimesnė realybei“.17 

52. Kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą 33 punkto, muitinės įstaiga 

„pareiškėjo importuotų prekių muitinę vertę nustatė naudodama PREMI duomenų 

bazėje esančius duomenis apie kito importuotojo konkrečioje deklaracijoje 

deklaruotų importuotų prekių tuo pačiu pavadinimu (oro kondicionierių dalys),  

 

                                                 
16  Žr. rašytinių pastabų 6 priedą. 

17  Žr. 2019 m. birželio 20 d. Sprendimo byloje C-1/18 Oribalt Rīga, EU:C:2019:519, 27 punktą. 
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klasifikuojamų tuo pačiu 8415 90 00 90 TARIC kodu, tos pačios Malaizijos kilmės 

(to paties gamintojo), sandorio verte - 56, 67 Lt/kg. Atkreiptinas dėmesys, kad tai 

buvo vienintelis tuo pačiu 8415 90 00 90 TARIC kodu klasifikuojamos prekės 

eksporto iš Malaizijos atvejis, fiksuotas 2010 m. PREMI duomenų bazėje. Šio atvejo 

sandorio vertę Vilniaus TM pritaikė pareiškėjo 2009-2011 m. deklaruotoms prekių 

vertėms“. 

53. Pažymėtina, kad prekių importo metu 8415 90 00 90 TARIC kodas apėmė oro 

kondicionavimo įrenginių, sudarytų iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro 

temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro 

drėgmė atskirai nereguliuojama, kitų dalių importą. Kodas „Kiti“ apima įvairias oro 

kondicionavimo įrenginių dalis, tokias kaip variklinių mašinų plastikiniai paneliai, 

metaliniai žiedai, vamzdžiai, perdavimo kabeliai, jungikliai, spaudimo sensoriai, 

sūkurių sklaidos pastatų grindyse įrenginiai, chqr elektroninės grandinės įrenginiai.  

54. Įvertinant prekių panašumą nuostatų dėl muitinės vertės nustatymo tikslais turi būti 

atsižvelgiama į keletą aspektų: prekių charakteristikas, jų sudėtines medžiagas, 

prekių reputaciją (prekių ženklo buvimą), gamintoją, gamybos šalį, eksporto šalį, 

transportavimo priemones, pristatymo sąlygas, datą, kada prekės buvo parduotos 

eksportui į Sąjungos muitų teritoriją. 

55. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad lankstumas taikytinas tuo atveju, jei taikomas 31 

straipsnio 1 dalyje numatytas alternatyvus (fall-back) metodas, kadangi šis metodas 

yra paskutinė priemonė, kuri naudojama tada, kai kiti muitinės vertės nustatymo 

metodai negali būti taikomi. 

56. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos muitinės įstaiga taikė būtent pastarąjį metodą 

pareiškėjo importuotų prekių muitinės vertės nustatymui.  

57. Vadovaujantis paaiškinamosiomis pastabomis dėl 31 straipsnio 1 dalies  

(Įgyvendinimo reglamento 23 priedas), „1.  Muitinės vertės, nustatomos pagal 31 

straipsnio 1 dalies nuostatas, turėtų kiek įmanoma labiau būti pagrįstos anksčiau 

nustatytomis muitinėmis vertėmis. 2.  Vertinimo metodais, taikytinais pagal 31 

straipsnio 1 dalį, turėtų būti 29 straipsnyje ir 30 straipsnio 2 dalyje nustatyti 

metodai, tačiau pagrįstas lankstumas taikant šiuos metodus turėtų atitikti 31 

straipsnio 1 dalies tikslus ir bendrąsias nuostatas.“ 
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58. Paaiškinamosiose pastabose taip pat pateikti šio metodo taikymo pagrįsto lankstumo 

pavyzdžiai. Vienas iš pavyzdžių yra kaip taikyti sąvokos „panašios prekės“ 

apibrėžtį: „panašios prekės – reikalavimas, kad panašios prekės turėtų būti 

eksportuojamos tuo pačiu arba maždaug tuo pačiu metu kaip ir prekės, kurių vertė 

nustatinėjama, gali būti lanksčiai interpretuojamas; panašios importuotos prekės, 

pagamintos kitoje eksporto šalyje nei prekių, kurių vertė nustatinėjama, gali būti 

laikomos muitinio įvertinimo pagrindu; gali būti naudojamos pagal 30 straipsnio 2 

dalies c ir d punktus jau nustatytos panašių importuojamų prekių muitinės vertės“. 

59. Paprastai pagal priimtiną praktiką taikant antrinius muitinės vertės nustatymo 

metodus 30 straipsnio 2 dalyje vartojama formuluotė „tuo pačiu arba maždaug tuo 

pačiu metu“ galėtų būti suprantama, kaip apimanti laikotarpį 30 dienų iki prekių, 

kurių vertė yra nustatinėjama, eksporto ir 30 dienų jų eksporto. Taikant 31 straipsnio 

1 dalyje nustatytą alternatyvų (fall-back) metodą, šis reikalavimas gali būti 

aiškinamas lanksčiau.  

60. Atsižvelgiant į panašių prekių apibrėžtį, paaiškinamąsias pastabas dėl aptarto 

alternatyvaus (fall-back) metodo, duotus pavyzdžius, muitinės vertės nustatymo 

tikslais prekės laikomos panašiomis, jei jos yra panašių charakteristikų, pagamintos 

iš panašių sudėtinių medžiagų, gali atlikti tas pačias funkcijas ir būti komerciškai 

pakeistinos. Tai, kad prekės vertinamos pagal aptariamą metodą, nesušvelnina 

panašių prekių apibrėžties teisinių reikalavimų. 

61. Pagaliau, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, kai alternatyvus 

(fall-back) metodas buvo taikytas, muitinės įstaigos atsižvelgė tik į vieną prekybos 

sandorį, kadangi tai buvo vienintelis duomenų bazėje užfiksuotas sandoris su tuo 

pačiu TARIC kodu, kaip ir prekių, kurių vertė buvo nustatinėjama, TARIC kodas. 

62. Reikėtų pažymėti, kad vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento 151 straipsnio 3 

dalimi, jei „randama daugiau negu viena panašių prekių pardavimo sandorio vertė, 

tai importuotų prekių muitinei vertei nustatyti naudojama mažiausioji iš šių verčių“. 

Šios taisyklės turi būti laikomasi ir kai muitinės vertė nustatoma pagal alternatyvų 

(fall-back) metodą. 
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63. Kita vertus, Bendrijos muitinės nuostatos nereglamentuoja tokių situacijų, kai 

identifikuojamas tik vienas prekybos sandoris, kuris bus naudojamas antrinių vertės 

metodų nustatymo tikslais.  

64. Atsižvelgiant į pirmiau minėto 151 straipsnio nuostatas ir į tai, kad Bendrijos 

muitinės nuostatos nedraudžia nustatyti naują muitinės vertę atsižvelgiant į 

duomenis apie vieną sandorį dėl panašių prekių su sąlyga, kad tos prekės atitinka 

panašioms prekėms taikomus teisinius reikalavimus, darytina išvada, kad tokia 

informacija apie vieną sandorį gali būti naudojama muitinės vertės nustatymo 

tikslais. 

65. Apibendrinant tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija į antrąjį klausimą siūlo atsakyti 

taip: 

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 31 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad 

nedraudžiama muitinės vertę nustatyti pagal nacionalinėje duomenų bazėje esančią 

informaciją apie vieną tos pačios kilmės prekių ir priskiriamų tai pačiai TARIC 

pozicijai, muitinę vertę. Tačiau tos prekės turi būti panašių charakteristikų, 

pagamintos iš panašių sudėtinių medžiagų, turi atlikti tas pačias funkcijas ir būti 

komerciškai pakeistinos. 

VI.  ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 

66. Komisija mano, kad į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktus 

prejudicinius klausimus turėtų būti atsakoma taip: 

1. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir 

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 143 straipsnio b punktas turi būti 

aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas nelaikomi susiję atvejais, kai nesant 

dokumentų (oficialių duomenų), patvirtinančių verslo partnerystę ar kontrolę, 

tačiau objektyviais įrodymais pagrįstos sandorių sudarymo aplinkybės yra 

būdingos ne veikiant įprastinėmis ekonominės veiklos sąlygomis. 
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Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 29 straipsnio 1 dalies d punktas ir 

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 143 straipsnio e ar f punktai turi būti 

aiškinami taip, kad pirkėjas ir pardavėjas laikomi susiję atvejais, kai nesant 

dokumentų (oficialių duomenų), objektyviais įrodymais patvirtinama, kad viena 

sandorio šalis kontroliuoja kitą arba abi sandorio šalys yra kontroliuojamos 

trečiojo asmens. Nacionalinis teismas turi patikrinti ir nustatyti, ar taip yra 

nagrinėjamoje byloje. 

2. Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 31 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, 

kad nedraudžiama muitinės vertę nustatyti pagal nacionalinėje duomenų bazėje 

esančią informaciją apie vieną tos pačios kilmės prekių ir priskiriamų tai pačiai 

TARIC pozicijai, muitinę vertę. Tačiau tos prekės turi būti panašių 

charakteristikų, pagamintos iš panašių sudėtinių medžiagų, turi atlikti tas 

pačias funkcijas ir būti komerciškai pakeistinos. 
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