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REV2. Ši pranešimo redakcija pakeičia
2020 m. kovo 31 d. pranešimą (REV1)1

PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR AKCIZŲ SRITIES ES TAISYKLĖS

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir tapo trečiąja
šalimi2. Susitarime dėl išstojimo3 nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi
2020 m. gruodžio 31 d. Iki tos dienos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma visa
ES teisė4.
Pereinamuoju laikotarpiu ES ir Jungtinė Karalystė derėsis dėl susitarimo dėl naujos
partnerystės, kuriuo visų pirma numatoma laisvosios prekybos erdvė. Tačiau neaišku, ar
pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu toks susitarimas įsigalios. Bet kuriuo
atveju tokiu susitarimu būtų sukurti santykiai, kurie, kiek tai susiję su patekimo į rinką
sąlygomis, labai skirtųsi nuo Jungtinės Karalystės dalyvavimo vidaus rinkoje5, ES muitų
sąjungoje ir PVM bei akcizų srityje.
Todėl visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač ekonominės veiklos vykdytojams,
primenama apie teisinę padėtį pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (A dalis). Šiame
pranešime taip pat paaiškinamos tam tikros atitinkamos Susitarimo dėl išstojimo
nuostatos dėl atsiskyrimo (B dalis) ir taisyklės, Šiaurės Airijoje taikytinos pasibaigus
pereinamajam laikotarpiui (C dalis).

1

REV2 redakcijoje aptariami klausimai, susiję su Jungtinės Karalystės atsiejimu nuo akcizais
apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos (EMCS), ir patikslinama informacija apie
gabenimo suskaidymą.

2

Trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra ES valstybė narė.

3

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) (toliau – Susitarimas dėl
išstojimo).

4

Išskyrus tam tikras Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje nustatytas išimtis, kurių nė viena nėra
aktuali šiam pranešimui.
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Visų pirma, laisvosios prekybos susitarime nenumatomos tokios vidaus rinkos (prekių ir paslaugų
srities) sampratos, kaip abipusis pripažinimas, kilmės šalies principas ir suderinimas. Laisvosios
prekybos susitarimu taip pat nepanaikinami muitinės formalumai ir tikrinimas, be kita ko, susiję su
prekių kilme ir jų sąnaudomis, taip pat importo ir eksporto draudimai ir apribojimai.

Rekomendacijos suinteresuotiesiems subjektams
Siekiant atsižvelgti į šiame pranešime nurodytas pasekmes, akcizais apmokestinamomis
prekėmis prekiaujantiems suinteresuotiesiems subjektams visų pirma rekomenduojama:
− susipažinti su naujomis procedūromis ir pareigomis, susijusiomis su akcizais
apmokestinamomis prekėmis, kuriomis prekiaujama su Jungtine Karalyste;
− pasibaigus pereinamajam laikotarpiui kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju dar iki
2021 m. gegužės 31 d.6 užbaigti prekių gabenimą ir
− tais atvejais, kai ES teritorijoje esantys apmokestinamų prekių sandėliai yra susiję tik
su Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiais įgaliotais sandėlio savininkais, – imtis visų
būtinų priemonių, kad jie patektų ES valstybėje narėje įsisteigusio įgalioto sandėlio
savininko kontrolėn.
A. TEISINĖ PADĖTIS, KURI SUSIKLOSTYS PASIBAIGUS PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei7 nebebus taikomos akcizų
srities ES taisyklės, visų pirma 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB
dėl bendros akcizų tvarkos8. Tai sukelia visų pirma šias pasekmes:
1.

IMPORTAS Į ES IR EKSPORTAS IŠ JOS
Pagal Direktyvą 2008/118/EB akcizais apmokestinamos prekės gali būti gabenamos
iš vienos ES valstybės narės į kitą taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo
režimą9 arba jas išleidus vartoti (toliau – prekės, už kurias sumokėtas akcizas)10.
Pirmuoju atveju (kai taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas) taikoma
sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojai būtų registruoti ir turėtų leidimus; be to,
procedūros yra kompiuterizuotos ir vykdomos naudojantis Europos IT sistemomis –
sistema EMCS11 prekių gabenimo kontrolei vykdyti ir sistema SEED12 akcizais
apmokestinamiems ekonominės veiklos vykdytojams registruoti.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, akcizais apmokestinamų prekių gabenimui
tarp Jungtinės Karalystės ir ES šis režimas nebebus taikomas. Nuo to momento
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Ši data nustatyta Susitarime dėl išstojimo (Susitarimo dėl išstojimo 52 ir 53 straipsniai ir IV priedo
II dalis).

7

Dėl akcizų srities ES taisyklių taikymo Šiaurės Airijai žr. šio pranešimo C dalį.

8

OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

9

Direktyvos 2008/118/EB IV skyrius.

10

Direktyvos 2008/118/EB V skyrius

11

Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema.

12

Akcizų informacijos mainų sistema.
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akcizais apmokestinamų prekių gabenimas iš Jungtinės Karalystės į ES ir atvirkščiai
taps atitinkamai importu ir eksportu. Tai reiškia, kad:


Akcizais apmokestinamų prekių įvežimas į ES akcizų teritoriją iš Jungtinės
Karalystės bus laikomas importu. Gabendami prekes į ES, Jungtinės Karalystės
ekonominės veiklos vykdytojai nebegalės naudotis sistema EMCS. ES
ekonominės veiklos vykdytojai turės naudotis sistema EMCS toliau gabendami
prekes nuo įvežimo į ES punktų iki galutinės paskirties vietos (toliau –
netiesioginis importas)13. Prieš pradedant tokį netiesioginį importą reikės atlikti
muitinės formalumus.



Akcizais apmokestinamų prekių išvežimas iš ES akcizų teritorijos į Jungtinę
Karalystę bus laikomas eksportu. Gabenant akcizais apmokestinamas prekes iš
ES į Jungtinę Karalystę nebebus savaime taikoma sistema EMCS, o akcizais
apmokestinamų prekių priežiūra pasibaigs jų išvežimo iš ES vietoje. Todėl
gabenant akcizais apmokestinamas prekes į Jungtinę Karalystę reikės pateikti
eksporto deklaraciją ir elektroninį administracinį dokumentą (e-AD).
Gabendami prekes nuo išsiuntimo punkto iki išvežimo punkto (toliau –
netiesioginis eksportas)14, ES ekonominės veiklos vykdytojai turės naudotis
sistema EMCS.



Kiek tai susiję su ES akcizų sistemos valdymu, pasibaigus pereinamajam
laikotarpiui:
o Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų
registracija sistemoje SEED ir jiems išduoti leidimai nebegalios. Todėl
jie nebegalės siųsti ir gauti naujų e-AD;
o nebus galima atlikti naujos Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių
ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir išduoti naujų leidimų arba
atnaujinti registracijos ir leidimų;
o Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems apmokestinamų prekių sandėlių
savininkams išduoti leidimai nebegalios. Jų kontroliuojamuose
apmokestinamų prekių sandėliuose nebebus galima saugoti
tarpvalstybiniu mastu ES viduje gabenamų akcizais apmokestinamų
prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

13

Šiame kontekste netiesioginis importas reiškia akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, kuris
pradedamas vienoje valstybėje narėje, o baigiamas kitoje. Naudojimuisi sistema EMCS ir prekių, už
kurias sumokėtas akcizas, gabenimui iš importo vietos į toje pačioje valstybėje narėje esančią
paskirties vietą (tiesioginiam importui) taikomai bendrajai tvarkai gali būti taikoma nacionalinė
supaprastinta tvarka, tačiau muitinės formalumus vis tiek reikės atlikti. Netiesioginiam akcizais
apmokestinamų prekių gabenimui nebebus įmanoma taikyti prekių, už kurias sumokėtas akcizas,
gabenimui taikomos tvarkos.

14

Šiame kontekste netiesioginis eksportas reiškia akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, kuris
pradedamas vienoje valstybėje narėje, o baigiamas kitoje. Tais atvejais, kai prekės iš išsiuntimo vietos
į išvežimo iš ES teritorijos vietą gabenamos tik toje pačioje valstybėje narėje (tiesioginis eksportas),
naudojimuisi sistema EMCS ir prekėms, už kurias sumokėtas akcizas, taikomai bendrajai tvarkai gali
būti taikoma nacionalinė supaprastinta tvarka, tačiau muitinės formalumus vis tiek reikės atlikti.
Netiesioginiam akcizais apmokestinamų prekių gabenimui nebebus įmanoma taikyti prekių, už kurias
sumokėtas akcizas, gabenimui taikomos tvarkos.
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o Jungtinei Karalystei nebebus teikiami jokie sistemos SEED duomenys.
Visų pirma:
 sistemos SEED duomenys nebebus sinchronizuojami su Jungtinės
Karalystės IT sistemų duomenimis15,
 Jungtinė Karalystė nebeturės prieigos prie sistemos SEED per
WEB (sistemos SEED naudotojų sąsają, leidžiančią peržiūrėti ir
keisti sistemos SEED duomenis);
o tarp Jungtinės Karalystės ir ES valstybių narių nebebus savaiminio
abipusio garantijų pripažinimo;
o tarp Jungtinės Karalystės ir ES valstybių narių nebebus abipusio
atleidimo nuo akcizų savaiminio pripažinimo;
o tarp Jungtinės Karalystės ir ES valstybių narių nebebus valdomos jokios
akcizų skolos ir
o nebebus teisinio pagrindo reikalauti Jungtinės Karalystės siuntėjų ir
(arba) gavėjų turimų garantijų.
B. ATITINKAMOS SUSITARIMO DĖL IŠSTOJIMO NUOSTATOS DĖL ATSISKYRIMO
1.

PEREINAMOJO

LAIKOTARPIO PASIBAIGIMO MOMENTU NEBAIGTAS AKCIZAIS
APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMAS

Susitarimo dėl išstojimo 52 straipsnyje nustatyta, kad pereinamojo laikotarpio
pasibaigimo momentu nebaigtas akcizais apmokestinamų prekių gabenimas tarp ES
ir Jungtinės Karalystės laikomas tarpvalstybinio masto akcizais apmokestinamų
prekių gabenimu ES viduje16.
Tai reiškia visų pirma tai, kad pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu
nebaigto gabenimo atveju:


bet koks iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Jungtinės Karalystės
kompetentingos institucijos patvirtintas elektroninis administracinis
dokumentas (e-AD), supaprastintas administracinis lydraštis (SAAD) arba
atsarginės procedūros akcizų dokumentas ir toliau yra galiojantis prekių
Sąjungos statusą patvirtinantis dokumentas17;

15

Tai reiškia, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES ir Jungtinė Karalystė matys tik tokius viena
kitos ekonominės veiklos vykdytojų duomenis, kokie buvo pereinamojo laikotarpio pasibaigimo
momentu, kai buvo atliktas paskutinis duomenų sinchronizavimas.

16

Jungtinė Karalystė informavo Komisijos tarnybas apie tai, kad ji negali po gruodžio 31 d. išlaikyti esamo
elektroninio ryšio, reikalingo EMCS. Vis dėlto Jungtinė Karalystė ir Komisijos tarnybos susitarė dėl
alternatyvių keitimosi šia informacija būdų (žr. toliau).

17

Nors Susitarime dėl išstojimo šie atvejai reglamentuojami, vis dėlto akcizais apmokestinamoms
prekėms, įvežamoms į ES po 2021 m. sausio 1 d., bus taikoma muitinės priežiūra. Sąjungos statusą
patvirtinančiu dokumentu, leidžiančiu toliau gabenti prekes nemokant muito arba nepildant muitinės
4



bet koks iki 2021 m. gegužės 31 d.18 Jungtinės Karalystės kompetentingos
institucijos patvirtintas pranešimas apie gavimą, pranešimas apie eksportą,
SAAD 3 egzempliorius ar kitas akcizų dokumentas, kuriuo patvirtinama
nebaigto gabenimo pabaiga, ir toliau yra galiojantis akcizais
apmokestinamų prekių gabenimo pabaigą patvirtinantis dokumentas;



bet kokia iki 2021 m. gegužės 31 d. Jungtinės Karalystės kompetentingos
institucijos patvirtinta patikrinimo ataskaita, įvykio ataskaita ar kitas
dokumentas, darantis poveikį nebaigtam prekių gabenimui (pavyzdžiui,
patvirtinantis prekių sunaikinimą), ir toliau galioja;



visos į Muitinės įstaigų sąrašą įrašytos Jungtinės Karalystės muitinės
įstaigos iki 2021 m. gegužės 31 d. išsaugo visas su akcizais susijusias
funkcijas;



akcizų IT sistemų kodų sąrašais su Jungtine Karalyste dalijamasi iki
2021 m. gegužės 31 d.

Vis dėlto tai taip pat reiškia, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui:


Jungtinė Karalystė negali keisti paskirties vietos arba suskaidyti nebaigto
gabenimo;



paskirties vieta gali būti keičiama arba nebaigtas gabenimas į Jungtinę
Karalystę gali būti skaidomas tik tuo atveju, jei naujoji paskirties
vieta (-os) yra ES19, o ne Jungtinėje Karalystėje;



naujas akcizais apmokestinamų prekių gabenimas ES viduje į Jungtinę
Karalystę arba iš jos nebegalimas. Taigi, tokiam prekių gabenimui
negalima išduoti naujo e-AD arba SAAD.

Pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu nebaigtam gabenimui taikoma
tvarka nustoja galioti 2021 m. gegužės 31 d.20 Po tos dienos nebebus galima įprastai
užbaigti prekių gabenimo, o visoms tokioms prekėms importo ir eksporto
procedūros bus taikomos visa apimtimi.
Tai reiškia, kad gabenimui, kuris pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu
nebuvo baigtas ir kurio nespėta užbaigti 2021 m. gegužės 31 d., taikomos šios
nuostatos:

deklaracijos, bus laikomas sistemoje EMCS esantis įrašas apie nebaigto gabenimo statusą arba prekių,
už kurias sumokėtas akcizas, dokumentas, iš kurio matyti, kad gabenimas prasidėjo dar iki 2021 m.
sausio 1 d. Nebaigtos akcizo procedūros bus užbaigiamos įprastai.
18

Ši data nustatyta Susitarime dėl išstojimo (Susitarimo dėl išstojimo 52 ir 53 straipsniai ir IV priedo
II dalis).

19

Bet kokiu atveju pakeitus paskirties vietą arba suskaidžius gabenimą negali būti atliekamas naujas
gabenimas, kurio paskirties vieta yra Jungtinėje Karalystėje.

20

Susitarimo dėl išstojimo 52 ir 53 straipsniai ir IV priedo II dalis.
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2.



toks akcizais apmokestinamų prekių gabenimas iš Jungtinės Karalystės
arba į ją bus laikomas gabenimu iš trečiosios šalies arba į ją su visomis
susijusiomis pasekmėmis (tai, pavyzdžiui, ne Sąjungos prekių statusas,
taikytinos muitinės procedūros, akcizo reikalavimai arba prekių areštas
reikalavimų nesilaikymo atveju);



kaip importuojamų akcizais apmokestinamų prekių Sąjungos statusą
patvirtinantis dokumentas nebegalios joks Jungtinės Karalystės
kompetentingos institucijos patvirtintas e-AD, SAAD arba atsarginės
procedūros akcizo dokumentas;



po 2021 m. gegužės 31 d. kaip teisėtas nebaigto gabenimo pabaigą
patvirtinantis dokumentas nebegalios joks Jungtinės Karalystės
kompetentingos institucijos patvirtintas pranešimas apie gavimą,
pranešimas apie eksportą, SAAD 3 egzempliorius ar kitas akcizų
dokumentas, kuriuo patvirtinama tokio gabenimo pabaiga, tačiau jis galės
būti naudojamas kaip alternatyvus gavimo įrodymas;



po 2021 m. gegužės 31 d. nebegalios jokia Jungtinės Karalystės
kompetentingos institucijos patvirtinta patikrinimo ataskaita, įvykio
ataskaita ar kitas dokumentas, darantis poveikį nebaigtam akcizais
apmokestinamų prekių gabenimui (pavyzdžiui, patvirtinantis prekių
sunaikinimą);



Jungtinė Karalystė ir ES valstybės narės nebegalės per tokias ES
valdomas ryšio platformas, kaip bendrasis ryšių tinklas (CCN), keistis
elektroniniais pranešimais apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimą.
Todėl Jungtinė Karalystė ir ES valstybės narės negalės keistis sistemos
EMCS pranešimais, tiesiogiai susijusiais su akcizais apmokestinamų
prekių gabenimo priežiūra realiuoju laiku21;

ADMINISTRACINĖ PAGALBA IR SUSIGRĄŽINIMAS
Susitarimo dėl išstojimo 99 straipsnio 2 dalyje numatytas nuolatinis ES valstybių
narių ir Jungtinės Karalystės administracinis bendradarbiavimas (ketverius metus
nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos), susijęs su prekių gabenimu, kuris prasidėjo
iki pereinamojo laikotarpio pabaigos22.
Susitarimo dėl išstojimo 100 straipsnyje numatyta nuolatinė pagalba susigrąžinimo
srityje (penkerius metus nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos), susijusi su tokiu
prekių gabenimu.

21

22

Sistemos EMCS pranešimai, tiesiogiai susiję su akcizais apmokestinamų prekių gabenimo priežiūra
realiuoju laiku, yra: e-AD, priminimas apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, pranešimas apie
gavimą, pranešimas apie eksportą, paskirties vietos pakeitimas, pranešimas apie e-AD, kurio gavėjas
pakeistas, suskaidymas, atšaukimas, įspėjimas, atmetimas, vėlavimo pristatyti paaiškinimas, trūkumo
priežasties paaiškinimas, sustabdymas, patikrinimo ataskaita ir įvykio ataskaita.
Šių ekonominės veiklos vykdytojų duomenys ir leidimai bus saugomi sistemoje SEED 4 metus, kad
būtų galima užbaigti nebaigtą prekių gabenimą ir kad ES valstybių narių auditoriai ir kiti darbuotojai
turėtų prieigą prie Jungtinės Karalystės ekonominės veiklos vykdytojų duomenų.
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3.

STATISTIKOS DUOMENYS IR PRIEINAMUMO VALDYMAS
Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. Jungtinė Karalystė turės prieigą
prie akcizais apmokestinamų prekių Europos IT sistemų veiklos statistikos duomenų,
kuriuos teikia centrinis IT komponentas CS/MISE, tačiau tik tais atvejais, kai Jungtinė
Karalystė yra į sistemą EMCS įtrauktų gabenamų prekių išsiuntimo arba paskirties
šalis. Iki 2021 m. gegužės 31 d. bus prieinama ir informacija apie neprieinamumą,
kurią teikia centrinis IT komponentas CS/MISE.

C. PREKIŲ

AKCIZŲ TAISYKLĖS,
PEREINAMAJAM LAIKOTARPIUI

ŠIAURĖS AIRIJOJE

TAIKYTINOS

PASIBAIGUS

Nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos taikomas Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės
Airijos23. Protokolui dėl Airijos ir Šiaurės Airijos turi periodiškai pritarti Šiaurės Airijos
Teisėkūros Asamblėja, o pradinis taikymo laikotarpis trunka 4 metus nuo pereinamojo
laikotarpio pabaigos24.
Pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos tam tikros ES teisės nuostatos taip pat
taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje. Jame
taip pat nustatyta, kad tiek, kiek ES taisyklės taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai
susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje, ji prilyginama valstybei narei25.
Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nustatyta, kad akcizo taisyklės taikomos Jungtinei
Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje26.
Tai reiškia, kad turi būti laikoma, jog šio pranešimo A ir B dalyse nuorodos į ES apima
nuorodas ir į Šiaurės Airiją, o nuorodos į Jungtinę Karalystę yra tik nuorodos į Didžiąją
Britaniją.
Konkrečiau, tai reiškia, inter alia, kad:


sandoriai, susiję su prekių gabenimu tarp Šiaurės Airijos ir kitų Jungtinės
Karalystės dalių, pagal ES akcizų taisykles bus laikomi importu arba eksportu;



akcizais apmokestinamų prekių gabenimas tarp Šiaurės Airijos ir ES valstybių
narių bus laikomas gabenimu tarp valstybių narių;



Šiaurės Airijoje įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai, pageidaujantys į ES
valstybes nares ir iš jų gabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms
taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, turės būti įregistruoti
sistemoje SEED ir joje turėti leidimą;

23

Susitarimo dėl išstojimo 185 straipsnis.

24

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 18 straipsnis.

25

Susitarimo dėl išstojimo 7 straipsnio 1 dalis kartu su Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos
13 straipsnio 1 dalimi.

26

Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 8 straipsnis ir 3 priedo 2 skirsnis.
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tinkamai įregistruoti ir leidimą turintys Šiaurės Airijoje įsisteigę ekonominės
veiklos vykdytojai, gabendami akcizais apmokestinamas prekes į ES valstybes
nares ir iš jų, privalo laikytis akcizų procedūrų ir naudotis Europos IT sistemomis
(pavyzdžiui, Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema);



akcizais apmokestinamų prekių saugojimui ir gabenimui Šiaurės Airijoje bus
taikoma Direktyva 2008/118/EB;



akcizais apmokestinamų prekių klasifikavimas ir apmokestinimas priklausys nuo
konkretiems produktams taikomų direktyvų dėl akcizų struktūros ir tarifų27.

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamas akcizų režimas, taikytinas skirtingais
galimais atvejais. Patogumo sumetimais vartojamos šios santrumpos:





ES VN – ES valstybės narės;
DB – Didžioji Britanija, t. y. Jungtinė Karalystė, išskyrus Šiaurės Airiją;
ŠA – Šiaurės Airija;
Trečioji šalis – bet kuri ES nepriklausanti šalis, kuri nėra Jungtinė Karalystė.

Prekių gabenimo
maršrutas
iš DB į ES VN

Akcizų taisyklės

iš ES VN į DB

Eksportas iš atitinkamos ES valstybės narės

iš DB į ŠA

Importas į Šiaurės Airiją

iš ŠA į DB

Eksportas iš Šiaurės Airijos

iš ŠA į ES VN

Tarpvalstybinis prekių gabenimas ES viduje

iš ES VN į ŠA

Tarpvalstybinis prekių gabenimas ES viduje

iš trečiosios šalies į ŠA

Importas į Šiaurės Airiją

iš ŠA į trečiąją šalį

Eksportas iš Šiaurės Airijos

Importas į atitinkamą ES valstybę narę

Tačiau pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję
su Šiaurės Airija, nenumatyta galimybė dalyvauti Sąjungos sprendimų priėmimo ir
formavimo procese28.

27

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus
struktūrų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21); 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva
92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo (OL L 316,
1992 10 31, p. 29); 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų
apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (OL L 176, 2011 7 5, p. 24); 2003 m. spalio 27 d. Tarybos
direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių
struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51); 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/60/EB dėl
gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams (OL L 291, 1995 12 6, p. 46).

28

Tais atvejais, kai būtina keistis informacija arba konsultuotis tarpusavyje, tai daroma jungtinėje
konsultacinėje darbo grupėje, įsteigtoje pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 15 straipsnį.
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Mokesčiams ir muitų sąjungai skirtoje Komisijos interneto svetainėje
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) pateikiama bendra informacija apie
pasekmes, kurias Jungtinės Karalystės išstojimas sukels akcizų srityje. Prireikus šie
tinklalapiai bus papildyti nauja informacija.

Europos Komisija
Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas
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