SANDORIŲ TIPŲ IR RŪŠIŲ SĄRAŠAS

A

B

1. Sandoriai, susiję su tikruoju arba numatomu
nuosavybės perdavimu už kompensaciją
(finansinę arba kitokią) (išskyrus 2, 7, 8
1, 2, 3
punktuose išvardytus sandorius)

1. Pirkimas/pardavimas už grynuosius

2

2. Tiekimas patvirtinus arba išbandžius parduoti
konsignacijos
būdu
arba
tarpininkaujant
komisionieriui
3. Barteriniai mainai (kompensavimas natūra)
4. Turistų asmeninis apsipirkimas
5. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)

2. Prekių grąžinimas, įregistravus autentišką
4
sandorį, pažymėtą kodu Nr. 1 ; nemokamas
4
prekių pakeitimas

3

1. Prekių grąžinimas
2. Grąžintų prekių pakeitimas
3. Negrąžinamų prekių pakeitimas (pvz., pagal
garantiją)

3. Sandoriai (ne laikini), susiję su nuosavybės
perdavimu, bet be kompensacijos (finansinės
arba kitokios)

1. Prekės, pristatytos pagal visiškai arba iš
dalies vykdomas arba finansuojamas pagalbos
programas
2. Kitos
siuntos

bendrosios

valstybinės

3. Kitos paramos siuntos
nevyriausybinių organizacijų)

paramos

(asmeninės,

4. Kitos
1. Perdirbimas pagal sutartį

4. Operacijos, susijusios su perdirbimu pagal
5
6
sutartį arba remontu (išskyrus tas, kurios
įrašytos 7 punkte)

2. Mokamas remontas ir priežiūra
3. Nemokamas remontas ir priežiūra
1. Perdirbimas pagal sutartį

5. Operacijos, atliekamos pasibaigus perdirbimui
7
8
pagal sutartį arba remontui (išskyrus tas,
kurios įrašytos 7 punkte)

2. Mokamas remontas ir priežiūra
3. Nemokamas remontas ir priežiūra

6.
Sandoriai,
nesusiję
su
nuosavybės
perdavimu, pvz., nuoma, paskola, veiklos
7
8
nuoma ir kitokiu laikinu panaudojimu , išskyrus
perdirbimą
pagal sutartį arba remontą
(pristatymas arba grąžinimas)

1. Nuoma, skolinimas, veiklos nuoma
2. Kitos laikinai naudojimui skirtos prekės

1

7. Operacijos, vykdomos pagal bendros gynybos
projektus arba kitas tarptautinės gamybos
programas (pvz., aerobusas)
8. Statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimas
darbams, kurie yra bendros statybos arba
9
inžinerinių darbų sutarties dalis
9. Kiti sandoriai
1

Šiame punkte nurodyta dauguma išsiuntimo ir atvežimo operacijų, kurių metu

– nuolatinis gyventojas ne nuolatiniam gyventojui perduoda nuosavybę ir
– kuri yra arba bus apmokama arba kompensuojama natūra.
Būtina pažymėti, kad tai taikoma ir toms prekėms, kurias viena kitai siunčia atitinkamos įmonės arba kurios
yra siunčiamos iš vieno centrinio paskirstymo sandėlio į kitą, net jei iškart neapmokama.
2

Įskaitant atsargines dalis ir kitus apmokamus pakeitimus.

3

Įskaitant finansinį lizingą: už nuomą apskaičiuojamos įmokos turi visiškai arba beveik visiškai atitikti tų
prekių vertę. Nuosavybės rizika ir atlyginimas perduodami nuomininkui. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui,
nuomininkas tampa juridiniu prekių savininku.
4

Grąžinamų arba keičiamų prekių siuntos, iš pradžių įrašytos A stulpelio 3 – 9 punktuose, turėtų būti įrašytos
atitinkamuose punktuose.
5

Perdirbimo operacijos (atliekamos muitinei prižiūrint arba neprižiūrint) turėtų būti įrašytos A stulpelio 4 ir 5
punktuose. Šiam punktui nepriskiriama perdirbimo veikla, kurios perdirbėjas imasi savo nuožiūra; ji turi būti
įrašyta A stulpelio 1 punkte.
6

Remontas – tai tokio lygio prekių atnaujinimas, kuris įgalintų jas vykdyti savo pirmines funkcijas; tai gali būti
ir tam tikras jų atstatymas bei sustiprinimas.
7

Veiklos nuoma: lizingo sutartys, išskyrus finansinį lizingą (žr. c pastabą).

8

Šiam punktui priklauso tos eksportuojamos arba importuojamos prekės, kurias, nepakeitus jų savininko,
vėliau numatoma re-importuoti arba re-eksportuoti.
9

A stulpelio 8 punkte įrašyti sandoriai apima prekes, kurioms nėra išrašomas atskiras važtaraštis, bet kurios
įrašomos į bendrą važtaraštį, kuriame nurodoma visų darbų vertė. Kitu atveju sandoriai įrašomi 1 punkte.
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