LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845,
el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2022-05-31 Nr. (33.2-81Mr)-3-2151
5K-2209570
Į
Nr.

DĖL PRISITAIKYMO PRIE „BREXIT’O“ REZERVO LĖŠŲ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr.
507 „Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų
administravimo“, prašome Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Ekonomikos konkurencingumo didinimo programos (kodas 05-001) priemonei Nr. 05-001-01-1101 „Organizuoti įsiskverbimo ir įsitvirtinimo tarptautinėse rinkose veiklą“ skirti papildomų
prisitaikymo prie „Brexit‘o“ rezervo lėšų ir valstybės biudžeto lėšų netinkamam PVM apmokėti:
1) 2022 m. 178,0 tūkst. Eur prisitaikymo prie Brexit´o rezervo lėšų (šaltinis 1.3.3.1.58) ir
24,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų netinkamam PVM apmokėti (šaltinis 1.1.1.1.2);
2) 2023 m. 317,0 tūkst. Eur prisitaikymo prie Brexit´o rezervo lėšų (šaltinis 1.3.3.1.58) ir
46,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų netinkamam PVM apmokėti (šaltinis 1.1.1.1.2).
Jungtinė Karalystė (toliau – JK) Lietuvai yra labai svarbi eksporto rinka, kuriai tenka apie 5
proc. Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto, o per paskutinius ketverius metus iki Brexit‘o prekyba
su britais augo sparčiau nei bendras Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas. Įmonės, norinčios ir
toliau dirbti JK rinkoje, privalės prisiderinti prie naujų sertifikavimo ir reglamentavimo taisyklių.
Siekiant, kad Lietuvos verslas išlaikytų savo pozicijas šioje perspektyvioje rinkoje, būtina
užtikrinti nuolatinę informacinę, konsultacinę ir ekspertinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, Brexit‘o
rezervo lėšomis siekiama sukurti pilotinį Sertifikavimo informacinį centrą (SIC), kuriame vieno
langelio principu būtų pateikiama informacija:
 apie Lietuvos institucijų rengiamus dokumentus apie atskirų produktų atitikimą
reikalavimams (kilmės dokumentai, vertinimai, sanitariniai/fitosanitariniai eksporto sertifikatai,
laisvos prekybos sertifikatas, UKCA ženklinimas ir procedūros ir tam reikalingos procedūros);
 apie bendrus reikalavimus produktams – kaip turi būti ženklinami, kokios institucijos
dalyvauja vertinime, kokius pagrindinius dokumentus reikia pateikti;

 JK organizacijas, įstaigas, įmones kurioms reikia pateikti dokumentus ir kurios atsakingos
už vertinimą.
 apie naujienas ir aktualijas, susijusias su ženklinimu ir sertifikavimu JK rinkoje.
PRIDEDAMA: Informacija apie 2022 m. valstybės biudžete numatomų asignavimų
perskirstymą, 1 excel byla.
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