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Prekyba su JK pagal PPO taisykles

(1) Nustatomi ir taikomi muitai:

• ES tarifiniai įsipareigojimai PPO: vidutinis muitas – 5 proc., žemės ūkio 
produktams – 11 proc.

• Pasidalinamos PPO tarifinės kvotos jautriems produktams tarp ES27 ir JK.

POVEIKIS VERSLUI: tiesioginis poveikis produkto kainai (lietuviško ir 
importuojamo iš JK), konkuravimas su kitų trečiųjų šalių 
gamintojais
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2017 ir 2018 m.  prekių eksporto į JK struktūra 
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Baldai – iki 5,7 proc.

2017 m.

Plastikai – 3,5-6,5 proc.

Trąšos – iki 6,5 proc.

Mediena ir jos dirbiniai – iki 10 proc.

Kita

Maisto pramonės atliekos, pašarai – iki 12 proc.

Elektros mašinos ir įrenginiai – iki 12,2 proc. 

2018 m.

Drabužiai – iki 12 proc.
Mineralinės alyvos, kuras – iki 4,7 proc.



LT eksportuojama 

prekių grupė
PPO tarifas JK laikinas tarifas 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up

loads/attachment_data/file/785939/Tariff_Reference_Document_13_M

arch_2019.pdf

Baldai iki 5,7 proc. 0 proc. 

Plastikai iki 3,5-6,5 proc. Dauguma – 0 proc. 

6,5 proc.: 

-Poly(ethylene terephthalate);  

-Lyginimo lentos

Trąšos iki 6,5 proc. 0-6,5 proc. (amonio sulfato grupės (Solid fertilisers with an ammonium

nitrate content exceeding 80% by weight), amonio nitrato grupės. 

Mediena ir jos dirbiniai iki 10 proc. 0 proc. 

Drabužiai iki 12 proc. 0-12 proc. 
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Prekyba su JK pagal PPO taisykles

(2) Atsiranda muitinės, veterinarinis ir fitosanitarinis tikrinimas, reikalavimai 
papildomiems leidimams ir dokumentams:

• Taikomos PPO nuostatos dėl muitinės procedūrų, susitarimai dėl Sanitarinių ir 
fitosanitarinių priemonių (SPS), Techninių prekybos barjerų (TBT) ir kt.

POVEIKIS VERSLUI: būtina skirti papildomų išteklių atsirandantiems 
administraciniams reikalavimams vykdyti, pasirūpinti 
reikalingais leidimais, sertifikatais, gauti vartotojo 
registraciją.

Sulėtės prekių pristatymas.
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Prekyba su JK pagal PPO taisykles

(3) Atsiranda apribojimai paslaugų teikėjams:

• Prekyba reguliuojama PPO Bendruoju susitarimu dėl prekybos paslaugomis 
(GATS), pagal individualius šalių paslaugų įsipareigojimus PPO.

POVEIKIS VERSLUI: papildomi reikalavimai leidimams, licencijavimui, kvalifikacijų 
pripažinimui ir kt.
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2017 m. Lietuvos paslaugų eksporto į JK struktūra

8

52%

11%

11%

8%

6%

12%

Transporto paslaugos

Kitos verslo paslaugos

Telekomunikacijų, kompiuterių ir
informacinės paslaugos

Kelionės

Kitiems subjektams priklausančių
žaliavų apdirbamosios gamybos
paslaugos

Lietuvos banko informacija



Prekyba su JK pagal PPO taisykles

(4) Taikomi apribojimai įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose:

• JK jungiasi prie PPO susitarimo dėl viešųjų pirkimų.

POVEIKIS VERSLUI: Sumažėja informacijos pasiekiamumas apie viešuosius 
pirkimus JK.

(5) Nebelieka vieningo reglamentavimo dėl valstybės pagalbos, mokesčių politikos, darbo 
ir aplinkosauginių standartų:

• Gali išsikreipti vienodos konkurencinės sąlygos.
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Neigiamų pasekmių verslui sumažinimo galimybės

Poveikis bus visoms Lietuvos įmonėms, turinčioms verslo ryšių su JK.

Labiausiai bus paveiktos mažos ir vidutinės įmonės. 

Išskirtinis poveikis toms įmonėms, kurios iki šiol prekiavo tik ES vidaus rinkoje.

Siekis – sudaryti galimybes verslui kiek įmanoma geriau pasirengti netvarkingam JK 
išstojimu iš ES, sumažinti galimas neigiamas pasekmes.

Ar ir kaip rengtis JK išstojimui be sutarties – sprendimas priklauso tik nuo konkrečios 
įmonės.

Iki JK išstojimo buvusių prekybos sąlygų nebeliks. Nuo išstojimo dienos JK taps 
trečiąja šalimi.
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Neigiamų pasekmių sumažinimo galimybės

Pasirūpinti muitinės EORI numeriu.

Pasitikrinti, kokių leidimų, licencijų reikės. Jų išdavimo terminai pakankamai ilgi.

Gamyboje naudojantiems JK komponentus išsiaiškinti prekių kilmės aspektus.

Išsiaiškinti su partneriais JK, ar jie pasirengę naujomis sąlygomis priimti, išsiųsti 
prekes (įskaitant formalumų prekėms atlikimą JK).

Įvertinti, ar pakanka darbuotojų naujiems reikalavimams vykdyti.
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Papildoma informacija apie JK išstojimo pasekmes 

• EK patarimai verslui dėl pasirengimo JK išstojimui iš ES:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-
web_en.pdf

• EK komentarai dėl JK išstojimo poveikio pagal sektorius:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

• Informacija apie veiksmus krizei atskiruose sektoriuose išvengti:

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-
withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-
contingency-action-plan_en

• JK informacija apie poveikį verslui: https://euexit.campaign.gov.uk/
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Jei kiltų klausimų – kreipkitės lina.zigmantaite@urm.lt, 

tel. 8 7065 2591

Ačiū už dėmesį
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