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1 ĮVADAS
1.1 ŠIO DOKUMENTO TIKSLAS
Pagrindinis šio dokumento tikslas – parengti Muitinės sprendimų sistemos veiklos naudotojo vadovą.
Siekiama pateikti dokumentą, kuriuo naudosis Muitinės sprendimų valdymo sistemos (angl. Customs
Decisions Management System, toliau – CDMS) ir ES verslininkų portalo (EU Trader Portal) galutiniai
naudotojai, kad jiems būtų lengviau suprasti su muitinės sprendimais susijusią veiklą.

1.2 TAIKYMO SRITIS
Šiame dokumente siekiama išsamiai apžvelgti su muitinės sprendimais susijusią veiklą, kad skaitytojas
susipažintų su muitinės sprendimų veiklos srities sąvokomis.
Šis dokumentas neturi jokios teisiškai privalomos galios, jo paskirtis – suteikti vertingų žinių Muitinės
sprendimų sistemos naudotojams.

1.3 TIKSLINĖ AUDITORIJA
Šis dokumentas skirtas įvairių sričių skaitytojams, su Muitinės sprendimų sistema susijusioje srityje
atliekantiems įvairias veiklos užduotis; tai gali būti:
• ES nacionalinės administracijos;
• ES pareigūnai;
• ES muitinių pareigūnai, kaip CDMS taikomosios programos naudotojai;
• ES verslo bendruomenė, kaip ES verslininkų portalo (TP) taikomosios programos naudotojai.

1.4 ŠIO DOKUMENTO STRUKTŪRA
Šio dokumento skyriai:
• 1 skyrius. Įvadas – jame pateiktas šio profesionalaus naudotojo vadovo įvadas;
• 2 skyrius. Norminiai ir taikomi dokumentai – jame išvardyti visi norminiai ir taikomi dokumentai;
• 3 skyrius. Terminija – jame pateiktos šiame dokumente vartojamos santrumpos ir jų apibrėžtys;
• 4 skyrius. Pakeitimų sąvadas – jame apibūdinti įvairiose dokumento redakcijose atlikti
pakeitimai;
• 5 skyrius. Muitinės sprendimų sistema. Aprėptis ir struktūra – jame pateikta bendra veiklos
ir pačios sistemos bei pagrindinių jos dalių apžvalga;
• 6 skyrius. Prašymo priėmimas – jame aprašytas procesas, vykdomas nuo verslininko prašymo
pateikimo iki to prašymo priėmimo muitinėje;
• 7 skyrius. Sprendimo priėmimas – jame aprašomi įvairūs veiksmai, kurie atliekami, kai muitinė
(įtraukdama valstybę narę arba valstybes nares, su kuriomis konsultuojamasi) nusprendžia
suteikti leidimą;
• 8 skyrius. Pataisymų valdymas – jame nurodyta, kaip pareiškėjas gali atlikti pataisymus,
susijusius su savo prašymu, prieš tai, kai prašymas patenkinamas;
• 9 skyrius. Papildoma informacija – jame aprašyta, kaip muitinės pareigūnas gali prašyti
papildomos informacijos iš verslininko, prašančio išduoti leidimą;
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• 10 skyrius. Termino pratęsimas – jame išsamiai aprašytos priežastys ir aplinkybės, kada galima
pratęsti sprendimo priėmimo terminą;
• 11 ir 12 skyriai. Konsultavimasis su susijusiomis valstybėmis narėmis (1) ir
Konsultavimasis su susijusiomis valstybėmis narėmis (2) – aprašyti sprendimą priimančių
muitinių ryšiai su susijusiomis valstybėmis narėmis, kai reikia gauti grįžtamosios informacijos iš
jų;
• 13 skyrius. Prašymo atšaukimas – jame paaiškinta, kaip galima tvarkyti gautą prašymą dėl
prašymo atsiėmimo;
• 14 skyrius. Teisė pateikti skundą – jame paaiškinta, kaip verslininkas gali apskųsti bet kokį
muitinės priimtą sprendimą;
• 15 skyrius. Galiojimo sustabdymas – jame nustatyti procesai, atliekami siekiant sustabdyti
leidimo galiojimą;
• 16 skyrius. Dalinis pakeitimas – jame nustatytas procesas, atliekamas siekiant iš dalies pakeisti
leidimą;
• 17 skyrius. Pripažinimas negaliojančiu – jame paaiškintas procesas, atliekamas siekiant
pripažinti leidimą negaliojančiu;
• 18 skyrius. Atšaukimas – jame nustatytas procesas, atliekamas siekiant leidimą atšaukti;
• 19 skyrius. Peržiūra – jame nustatytas procesas, atliekamas siekiant peržiūrėti leidimą;
• 20 skyrius. Teisė būti išklausytam – jame nustatyta, kaip verslininkas gali pateikti savo
nuomonę dėl bet kokio sprendimo, numatomo priimti dėl jam skirto (būsimo) leidimo.

Kiekviename skyriuje, išskyrus 1–5 skyrius, yra bent šie skirsniai:
1. Procese dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai. Jame išvardyti proceso dalyviai
(pažymėtina, kad tai gali būti ir „pasyvus“ dalyvavimas, t. y. dalyvis gali paprasčiausiai gauti
pranešimą ir jam nieko daryti nereikia).
2. Veikla. Šiame skirsnyje pateikiami dokumente aprašomo proceso tikslai, jo veiklos eiga ir kaip
suinteresuotieji subjektai gali tai atlikti.

1.5 DOKUMENTE VARTOJAMAS SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Norminiai dokumentai nurodyti laužtiniuose skliaustuose [].
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2 NORMINIAI IR TAIKOMI DOKUMENTAI
2.1 NORMINIAI DOKUMENTAI
Nuor
oda

R01

Pavadinimas

Nuoroda

EU Customs Functional Requirement
BPM Report for Customs Decisions (ES
muitinės veikimo reikalavimų BPM
(veiklos proceso modelio) ataskaita dėl
muitinės sprendimų)

SC10-QTM004- DLV-0045.5-42-3-9 – EU Customs
Functional Requirement
BPM Updates for Customs
Decisions (ES muitinės
veikimo reikalavimų BPM
atnaujinimai dėl muitinės
sprendimų)

Redakcija

1.00

Data

2019 05 21

1 lentelė. Norminiai dokumentai

2.2 TAIKOMI DOKUMENTAI
Nuor
oda

Pavadinimas

Nuoroda

A01

Framework Contract (preliminarioji
sutartis)

TAXUD/2013/CC/124

nėra

2013 11 11

A02

Specific Contract n° 10 (konkreti sutartis
Nr. 10)

TAXUD/2015/DE/135

nėra

2015 09 14

A03

Framework Quality Plan (Pagrindinis
kokybės planas)

CUSTDEV3-FQP

1.00

2015 04 30

A04

SC10-020 - Update of CD System
Business User Materials (Muitinės
sprendimų sistemos veiklos naudotojams
skirtos medžiagos atnaujinimas)

SC10-QTM020

1.10

2020 04 20

2 lentelė. Taikomi dokumentai
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3 TERMINIJA
3.1 SANTRUMPOS IR AKRONIMAI
Siekiant, kad šis dokumentas ir kiti pagrindiniai šio profesionalaus naudotojo vadovo dokumentai būtų
geriau suprantami, šioje lentelėje pateikiamas svarbiausių vartojamų santrumpų ir akronimų sąrašas.
Santrumpa / akronimas

Apibrėžtis

AEO

Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas (Authorised Economic Operator)

AEOC

Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas (muitinės formalumų
supaprastinimas) (Authorised Economic Operator for Customs Simplifications)

AEOF

AEOC ir AEOS kartu

AEOS

Įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas (saugumas ir sauga) (Authorised
Economic Operator for Safety/Security)

BPM

Veiklos proceso modelis (Business Process Model)

CCN2

2-asis bendrasis ryšių tinklas (Common Communication Network 2)

MS

Muitinės sprendimas (-ai)

CDMS

Muitinės sprendimų valdymo sistema (Customs Decisions Management
System)

CDS

Muitinės sprendimų sistema (Customs Decisions System)

CNP

Ryšiai, pranešimas ir paskelbimas (Communication, Notification and
Publication)

MP

Muitinės pareigūnas

COUI

Muitinės pareigūno naudotojo sąsaja (Customs Officer User Interface)

CRS

Muitinės klientų duomenų tvarkymo paslaugos (Customs Customer Reference
Services)

DA

Deleguotieji aktai

Mokesčių ir muitų sąjungos
GD

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (DG TAXUD)

SPM

Sprendimą priimanti muitinė

ECS

Eksporto kontrolės sistema (Export Control System)

EORI

Ekonominės veiklos vykdytojo registravimas ir identifikavimas (Economic
Operators Registration and Identification)

ES

Europos Sąjunga

FQP

Pagrindinis kokybės planas (Framework Quality Plan)

BAP

Bendrieji apskaitos principai

ĮA

Įgyvendinimo aktai

ICS

Importo kontrolės sistema (Import Control System)

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

IT

Informacinės technologijos

VN

Valstybė (-ės) narė (-ės)

Netaik.

netaikoma

NA

Nacionalinė administracija
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Santrumpa / akronimas

Apibrėžtis

NCTS

Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema (New Computerised Transit System)

RSS

Reguliarioji laivybos linija (Regular Shipping Service)

TBI

Teisė būti išklausytam

SfA

Pateikta patvirtinti (Submitted for Acceptance)

SfI

Pateikta susipažinti (Submitted for Information)

SfR

Pateikta peržiūrėti (Submitted for Review)

TIR

Tarptautinis vežimas keliais (pranc. Transports Internationaux Routiers)

TP

Verslininkų portalas (Trader Portal)

SMK

Sąjungos muitinės kodeksas (šiame dokumente taip pat vadinamas Kodeksu)

UUM&DS

Vienodas naudotojų valdymas ir skaitmeniniai parašai (Uniform User
Management and Digital Signatures)

XML

XML kalba (eXtensible Markup Language)

3 lentelė. Santrumpos ir akronimai
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4 PAKEITIMŲ SĄVADAS
Šiame skirsnyje pateiktas atliktų šio profesionalaus naudotojų vadovo pakeitimų sąrašas.
Dokumento
redakcija
2.10

Dokumento
dalis /
procesas
Titulinė dalis

Pakeitimas
4 skirsnis: įtrauktas pakeitimų sąvadas
1.3 skirsnis: atnaujinimas atsižvelgiant į 2017 m. spalio 2 d. kaip į praeities
datą
1.7.3 skirsnis: pridėta nuoroda į Mokesčių ir muitų GD svetainę

Apimtis ir
struktūra

1.7.4.1 skirsnis: panaikintas vaidmuo „Prašymo muitinei rengimas“ (Create
Customs Application)
1.7.4.2 skirsnis: pridėta nuoroda į Mokesčių ir muitų GD svetainę
1.9 skirsnis: pridėta konkreti pastaba dėl kodo 2
1.10 skirsnis: pridėta pastaba dėl situacijos „Prašymas atmetamas“
2.2.1 skirsnis: pridėtas „kitų simbolių“ paaiškinimas

Prašymo
priėmimas

2.2.2 skirsnis: atnaujinta 1 lentelė atsižvelgiant į sistemoje naudojamas
vertes

Sprendimo
priėmimas

3.2.3 skirsnis: pridėtas „bet kokių rašmenų“ paaiškinimas

Konsultavimasis
su VN (1)

7.2 skirsnis: atnaujintas konsultavimosi terminas

Galiojimo
sustabdymas

11.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl statuso pakeitimo

Dalinis
pakeitimas
Pripažinimas
negaliojančiu

12.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl statuso pakeitimo
12.2 skirsnis: pakeista pastaba dėl laivų / įplaukimo uostų keitimo
13.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl statuso pakeitimo
14.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl statuso pakeitimo

3.10

Atšaukimas

14.2 skirsnis: atnaujintas terminas (1 metai), per kurį verslininkas negali
prašyti priimti to paties sprendimo

Titulinė dalis

4 skirsnis: pakeitimų sąvado lentelė papildyta nauju įrašu
1.1 skirsnis: pakeistas aplinkybių aprašymas

Apimtis ir
struktūra

1.3 skirsnis: atnaujinta planavimo informacija
1.7.4 skirsnis papildytas naujais vaidmenimis
2.2.2 skirsnis: paaiškinimas dėl prašymo pasyvaus priėmimo

Prašymo
priėmimas

Sprendimo
priėmimas

2.2.3 skirsnis: pridėta pastaba dėl papildomos informacijos prašymo
2.3 skirsnis: pridėtas rezultatų patikrinimas dėl kiekvienos rūšies muitinės
sprendimo
3.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl sprendimo priėmimo termino pabaigos ir
peržiūros, atliekamos po rezultatų patikrinimo dėl kiekvienos rūšies muitinės
sprendimo
3.2.3 skirsnis: pridėta pastaba dėl atliktos užduoties patvirtinimo
Atnaujinta dokumento antraštė
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7.2 skirsnis: atnaujintos leidimų rūšys, kurioms taikytinos (I tipo)
konsultacijos
Atnaujinta dokumento antraštė

Konsultavimasis
su VN (2)

4.00

4.10

8.2 skirsnis: atnaujintos leidimų rūšys, kurioms taikytinos (I tipo)
konsultacijos

Dalinis
pakeitimas

12.2 skirsnis: atnaujintas visas dokumentas, įtraukiant konsultacijas ir
nedidelius pakeitimus. Pridėta pastaba dėl atliktos užduoties patvirtinimo.

Panaikinimas

13.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl atliktos užduoties patvirtinimo

Atšaukimas

14.2 skirsnis: pridėta pastaba dėl atliktos užduoties patvirtinimo

Visi

Atsižvelgta į peržiūros pastabas, atlikti nedideli teksto pakeitimai ir pataisos

Titulinė dalis

Pašalinta peržiūros lentelė

Konsultavimasis
su VN (2)

Įtrauktas 8.3 skirsnis

Visi

Atsižvelgta į pastabas, gautas po VN peržiūros.

Apimtis ir
struktūra

Įtrauktas skirsnis „Patvirtinimas“.
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5 MUITINĖS SPRENDIMŲ VALDYMO SISTEMA. APIMTIS IR
STRUKTŪRA
5.1 ĮVADAS
Dabar pirmą kartą nuo tada, kai pradėjo veikti muitų sąjunga, yra priimami ES masto sprendimai
(t. y. sprendimai, kurie yra galiojantys ir pripažįstami visose arba keliose valstybėse narėse tuo pačiu
metu).
Nuo šiol laikantis vienodo požiūrio į prašymų teikimo ir sprendimų priėmimo procesą visoje ES ir sukūrus
unikalų ES verslininkų portalą siekiama, kad ekonominės veiklos vykdytojai, tuo naudodamiesi, turėtų
prieigą prie visos Europos IT sistemos – Muitinės sprendimų IT sistemos (angl. Customs Decisions IT
system, toliau – CDS).
Muitinės sprendimai – tai sprendimai, kuriuos priima kompetentingos muitinės, atsižvelgdamos į
ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus prašymus. Galimi sprendimai yra labai įvairūs ir apima muitų
mokėjimo atidėjimą, administracinius supaprastinimus, importuojamų produktų muitinį klasifikavimą ir kt.
Informacija apie muitinių sprendimus galiausiai bus naudojama muitinio deklaravimo sistemose,
operacijų sistemose (ICS, NCTS, ECS) ir nacionalinėse muitinės rizikos valdymo sistemose.
Sąjungos muitinės kodekse (SMK) kartu su jo deleguotuoju aktu (SMK DA) ir įgyvendinimo aktu
(SMK ĮA) yra nustatytas principas, kad visi ryšiai turi būti elektroniniai, o procedūros naudojant
popierinius dokumentus leidžiamos tik nustatytais išimtiniais atvejais. Šis principas yra IT priemonėmis
išsamiai įgyvendinamas Muitinės sprendimų IT sistemoje.
SMK taip pat yra suteiktas teisinis pagrindas, kad būtų galima užtikrinti vienodą požiūrį į procesus,
susijusius su muitinės sprendimais (nuo pradinių paraiškų ar prašymų pateikimo iki galutinio leidimų
suteikimo) ir kad muitinės sprendimai būtų tvarkomi ir saugomi bendroje visos Europos IT sistemoje.
Muitinės sprendimų IT sistema yra mišri sistema, susidedanti iš centrinės IT sistemos ir neprivalomų
nacionalinių IT sistemų. Centrinėje IT sistemoje tos valstybės narės, kurios neturi nacionalinių sistemų,
gali kaupti visus dėl muitinės sprendimų pateiktus prašymus ir išduotus leidimus elektroniniu formatu
vienoje saugykloje, kuri yra prieinama visoms valstybėms narėms. Tos valstybės narės, kurios yra
įdiegusios nacionalines sistemas, centrinėje IT sistemoje skelbia informaciją apie savo nacionalinėse IT
sistemose tvarkomų prašymų ir leidimų statusą; taip užtikrinama centralizuota visos su muitinės
sprendimais susijusios veiklos stebėsena Europos Sąjungoje.
Centrinėje IT sistemoje – centrinėje muitinės sprendimų valdymo sistemoje (CDMS) – yra ryšių
palaikymo modulis, teikiantis galimybę konsultuotis su keliomis valstybėmis narėmis, taigi gali būti
palaikomi ryšiai tarp centrinės sistemos ir vienos arba daugiau nacionalinių sistemų.
Visi priimti sprendimai (ir bet kokie jų statuso pakeitimai) yra prieinami naudojantis centrinės IT sistemos
CRS komponentu.
Šioje muitinės klientų duomenų tvarkymo paslaugų (CRS) saugykloje saugomi visi priimti
sprendimai. Tai yra bendra ES duomenų bazė, kurioje saugomi visi ES suteikti leidimai. Centrinėje ir
nacionalinėse muitinės sprendimų sistemose (CDS) turi būti naudojamasi šia duomenų baze, joje
saugant visus priimtus sprendimus.
Muitinės sprendimų IT sistemai veikti padeda ES verslininkų portalas (Trader Portal – TP), kuris yra
pagrindinė prieigos vieta verslininkams ir jų atstovams (kaip apibrėžta ĮA 10 str.). Šiame portale
suteikiama prieiga visiems Europos verslininkams (daugiau kaip 3 000 000 įmonių), kuriems reikia, kad
muitinė priimtų sprendimą dėl jų veiklos ES. Per šį portalą ekonominės veiklos vykdytojai gali teikti
prašymus, stebėti savo prašymo statusą, atlikti bet kokią tolesnę užduotį (pvz., dalinį pakeitimą),
peržiūrėti priimtus sprendimus arba sprendimus, dėl kurių tebevyksta nagrinėjimo procesas, ir tvarkyti
savo gautus sprendimus.
5.7 skirsnyje išsamiau aprašomos įvairios sistemos dalys, įskaitant sąsajas tarp jų.
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5.1.1 TEISINĖS NUORODOS
Sąjungos muitinės kodeksas (SMK 6, 16, 22, 23 str.)
Sąjungos muitinės kodeksas (SMK) priimtas 2013 m. spalio 9 d. kaip Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 952/2013.
SMK deleguotasis aktas (DA 11–18 str., A priedas)
SMK deleguotasis aktas priimtas 2015 m. liepos 28 d. kaip Komisijos deleguotasis reglamentas
(ES) 2015/2446.
SMK įgyvendinimo aktas (ĮA 10 str., A priedas)
SMK įgyvendinimo aktas priimtas 2015 m. lapkričio 24 d. kaip Komisijos įgyvendinimo reglamentas
(ES) 2015/2447.
SMK darbo programa
SMK numatytų elektroninių sistemų kūrimui ir diegimui skirta darbo programa patvirtinta 2019 m.
gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/2151.

5.1.2 APLINKYBIŲ APRAŠYMAS
Bendrą informaciją apie Sąjungos muitinės kodeksą galima rasti interneto svetainėje „Europa“:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
Kaip parodyta 1 paveikslas., šiame tinklalapyje konkrečiai pateikta žinių apie Sąjungos muitinės
kodeksą:
• rekomendaciniai dokumentai;
• ES muitinės veiklos proceso modelis (BPM).
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1 paveikslas. SMK skirta svetainė – pradžios tinklalapis
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5.1.3 ES MUITINĖS VEIKLOS PROCESO MODELIS (BPM)
Yra sumodeliuoti veiklos procesai, nurodyti SMK ir jo deleguotajame akte (DA) bei įgyvendinimo akte
(ĮA). Paskelbti galutiniai „Aukšto lygio ir veiklos reikalavimai“ (High Level and Business Requirements),
kad būtų galima jais remtis ir iš jų gauti informacijos. Šį BPM leidinį galima gauti tiesiogiai per šią
nuorodą:
https://itsmtaxud.europa.eu/businesspublisher/login.do?login=anonymous&password=anonymous
Su leidimų ir sprendimų valdymu susiję veiklos procesų modeliai (BPM) per šią platformą pasiekiami
taip:
Taxud Folder Structure > EU_Customs > Customs Business Processes > 02_CBP L2-L3 HL and
Business Requirement BPM > Enabling Business Domains > Authorisations / Decisions Management.
Atitinkamas naršymo kelias parodytas 2 paveikslas..

2 paveikslas. Kaip pasiekti „Leidimų / sprendimų valdymą“ (naršymo kelias)

5.2 MUITINĖS SPRENDIMŲ SISTEMOS (CDS) PRANAŠUMAI
Muitinės sprendimų sistemos naudojimas turi kelis pranašumus.
Visų pirma, visų 22 rūšių prašymams ir leidimams tvarkyti naudojama vienintelė bendra visos Europos
sistema (CDS). Tai labai supaprastina prašymų ir leidimų valdymą, ir visos muitinės gali veikti kaip viena.
Kitas pranašumas yra tai, kad suderinamos prašymų ir leidimų valdymo procedūros ir duomenims
keliami reikalavimai. Šios suderintos procedūros yra apibrėžtos naudojant ES muitinės veiklos proceso
modelį (BPM).
Galiausiai, naudojant unikalią sistemą – ES verslininkų portalą (kaip apibrėžta ĮA 10 str.) – ekonominės
veiklos vykdytojų tapatumo nustatymui ir prieigai (naudojama vienodo naudotojų valdymo ir skaitmeninio
parašo sistema – UUM&DS), ekonominės veiklos vykdytojai gali efektyviau palaikyti ryšius su
muitinėmis.
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5.3 PLANAVIMAS
Naujosios Muitinės sprendimų sistemos veikimo pradžios data – 2017 m. spalio 2 d. Nuo tada visas
keitimasis informacija, kaip antai prašymų arba leidimų perdavimas, atliekamas naudojantis Muitinės
sprendimų sistema (SMK 6 str. 1 dalis), todėl pateikti popierinės formos prašymai nebenagrinėjami.
Laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. buvo galima peržiūrėti esamus (popierinės
formos) leidimus ir juos įtraukti į sistemą.
Nuo 2020 m. birželio 29 d. dirbama su Muitinės sprendimų sistemos (CDS) 1.24 versija. Ši versija yra
suderinta su galiojančiais teisės aktais.
3 paveikslas. parodyti šių darbų atlikimo terminai.
Pradėjo veikti naujoji
Muitinės sprendimų sistema (CDS)
2017 10 02

2017 m.

2017
3
ketv.

2017
4
ketv.

Pradėjo veikti
Muitinės sprendimų sistemos
(CDS) 1.24 versija
2020 06 29

Visų esamų leidimų
peržiūros pabaiga
2019 05 01

2018
1
ketv.

2018
2
ketv.

2018
3
ketv.

2018
4
ketv.

2019
1
ketv.

2019
2
ketv.

2019
3
ketv.

2019
4
ketv.

2020
1
ketv.

2020
2
ketv.

2020
3
ketv.

2020 m.

Nuo 2017 m. spalio 2 d.
Visi ekonominės veiklos vykdytojai gali teikti savo prašymus naujojoje
Muitinės sprendimų sistemoje.

2017 m. spalio 2 d.–
2019 m. gegužės 1 d.

Visi esami (popierinės formos) leidimai turėtų būti peržiūrėti ir
įtraukti į naująją sistemą.

Nuo 2020 m. birželio 29 d.
Visi ekonominės veiklos vykdytojai gali
teikti savo prašymus naujojoje Muitinės
sprendimų sistemoje, suderintoje su
galiojančiais teisės aktais

3 paveikslas. Darbų atlikimo terminai

5.4 TAIKYMO SRITIS
Muitinės sprendimų sistema skirta tam, kad leidimus būtų galima unikaliu būdu tvarkyti naudojant tą
pačią elektroninę informacinę sistemą.
Komisijos deleguotojo reglamento A priede išvardytos visos galimos leidimų ir sprendimų, dėl kurių gali
būti priimtas muitinės sprendimas, rūšys. Tačiau pažymėtina, kad į Muitinės sprendimų sistemą įtrauktos
tik 22 iš jų (išvardytos 5.8 skirsnyje). Į CDS sistemą neįeina šie leidimai:
• AEOC – leidimas naudotis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu (muitinės formalumų
supaprastinimas);
• AEOS – leidimas naudotis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu (saugumas ir sauga);
• AEOF – leidimas naudotis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu (muitinės formalumų
supaprastinimas / saugumas ir sauga);
• PKI – su privalomąja kilmės informacija susijęs sprendimas;
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• PTI – su privalomąja tarifine informacija susijęs sprendimas;
• REM – sprendimas dėl atsisakymo išieškoti importo arba eksporto muito sumą;
• REP – sprendimas dėl importo arba eksporto muito sumos grąžinimo.
AEO leidimai ir PTI sprendimai toliau tvarkomi jiems skirtose sistemose.

5.5 TERMINŲ APIBRĖŽTYS
4 lentelė. pateiktos įvairių šiame profesionalaus naudotojo vadove vartojamų terminų apibrėžtys.
Terminas

Apibrėžtis

Pareiškėjas

Asmuo, kuris prašo muitinės priimti sprendimą (pagal BPM).

Prašymas

Oficialus muitinei pateikiamas prašymas priimti muitinės sprendimą.

Leidimas

Muitinės veiksmas, susijęs su muitų teisės aktais, kuriuo duodamas nurodymas
konkrečiu atveju, sukeliantis teisines pasekmes atitinkamam asmeniui arba
asmenims (SMK 5 str. 39 dalis).

Muitinė, su kuria
konsultuojamasi

Bet kuri valstybė narė, kurios sprendimą priimanti muitinė (SPM) prašo prisidėti
prie sprendimo priėmimo proceso dėl prašymo arba esamo sprendimo,
suteikiant informaciją, tikrinant atitiktį kriterijams, ar bet kokiu kitu būdu.

Muitinė

Valstybių narių muitinės administracijos, atsakingos už muitų teisės aktų
taikymą, ir visos kitos valdžios institucijos, nacionalinės teisės aktų įgaliotos
taikyti tam tikrus muitų teisės aktus (SMK 5 str. 1 dalis).

Muitinės sprendimas

Šiame kontekste – leidimo sinonimas.

Sprendimą priimanti muitinė

Muitinė, kompetentinga 1) priimti sprendimą ir 2) tvarkyti tą sprendimą.

Ekonominės veiklos
vykdytojas

Asmuo, kuris užsiimdamas savo verslu vykdo veiklą, kuriai taikomi muitų teisės
aktai (SMK 5 str. 5 dalis).
Šiame kontekste taip pat vadinamas verslininku.

Adresatas

Asmuo, dėl kurio priimamas sprendimas. Tai gali būti ir adresato atstovas
(pagal BPM).

Susijusi valstybė narė

Bet kuri valstybė narė, kuriai sprendimas turi tiesioginį poveikį.

Kelioms VN skirtas
sprendimas

Sprendimas arba leidimas, kuris turi poveikį daugiau kaip vienoje valstybėje
narėje (ĮA 10 str. 1 dalis).

Vienai VN skirtas
sprendimas

Sprendimas arba leidimas, kuris turi poveikį tik vienoje valstybėje narėje.

Sprendimo priėmimo
terminas

Laikotarpis, per kurį muitinės pareigūnas turi nuspręsti suteikti (arba nesuteikti)
leidimą, dėl kurio verslininkas pateikė prašymą.
4 lentelė. Terminų apibrėžtys

5.6 SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
Šiame skirsnyje siekiama išvardyti įvairius suinteresuotuosius subjektus, kurie yra galutiniai Muitinės
sprendimų sistemos naudotojai.
Verslininkų portalo naudotojai:
•
•

verslininkas: kaip aprašyta 5.2 skirsnyje, verslininkas šiame kontekste taip pat vadinamas
„ekonominės veiklos vykdytoju“, „pareiškėju“ arba „adresatu“ ar leidimo „turėtoju“;
atstovas – asmuo, įgaliotas veikti verslininko vardu. Pažymėtina, kad yra galimas ir
netiesioginis atstovavimas. Kitaip tariant, atstovas gali įgalioti kitą naudotoją, kuris taip įgyja
galią veikti jo vardu.
22

Customs Decisions Business User Guide
Muitinės sprendimų valdymo sistema. Apimtis ir struktūra

RED.: 5.00

Centrinės muitinės sprendimų valdymo sistemos (CDMS) naudotojai:
•

•

•

sprendimą priimančios muitinės pareigūnas – muitinės pareigūnas, įgaliotas:
o priimti (arba nepriimti) muitinės įstaigai pateiktus prašymus;
o priimti sprendimą suteikti leidimus (arba jų nesuteikti), kuriuos suteikti prašoma muitinės
įstaigos;
o valdyti suteiktus leidimus;
muitinės, su kuria konsultuojamasi, pareigūnas – muitinės pareigūnas, dirbantis toje
muitinėje, su kuria konsultuojamasi, įgaliotas pateikti grįžtamąją informaciją, kai gauna
konsultavimosi prašymą;
susijusios valstybės narės muitinės pareigūnas – muitinės pareigūnas, kuris gali skaityti
leidimus, su kuriais susijusi jo valstybė, ir (arba) teikti informaciją apie juos.

Verslininkai ir jų atstovai savo prašymus ir leidimus tvarko naudodamiesi Verslininkų portalu (ĮA 10 str.).
Verslininkų portalas gali būti nacionalinis verslininkų portalas (NA TP) arba Europos Sąjungos
verslininkų portalas (ES TP).
Muitinės pareigūnai prašymus ir leidimus tvarko naudodamiesi muitinės sprendimų valdymo sistema.
Tai gali būti nacionalinė muitinės sprendimų valdymo sistema (NA CDMS) arba Europos Sąjungos
muitinės sprendimų valdymo sistema (ES CDMS).

5.7 MUITINĖS SPRENDIMŲ SISTEMOS (CDS) DALIŲ STRUKTŪROS
APŽVALGA

5.7.1 SISTEMOS DALYS
Kaip pažymima šio skirsnio įvade, muitinės sprendimų IT sistema yra mišri sistema, sudaryta iš
centrinės sistemos ir neprivalomų nacionalinių sistemų.
Taigi, bendrąją sistemą sudaro kelios dalys: kai kurios iš jų yra nacionaliniai, o kitos – ES (centrinio
lygmens) organai. 4 paveikslas. pateikta bendra šios struktūros apžvalga ir parodyti galimi informacijos
srautai (kurie išsamiau apibūdinami toliau).
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4 paveikslas. Bendra Muitinės sprendimų sistemos struktūra

Toliau pateiktas įvairių šios bendros struktūros elementų sąrašas.
Centrinės sistemos dalys:
ES verslininkų portalas (TP). Jame gali būti palaikomi ryšiai su:

-

-

o ES CDMS;
o NA CDMS.
Centrinė (ES) CDMS – Centrinė muitinės sprendimų valdymo sistema. Ji gali būti skaidoma į:
o bendrąją dalį, kurioje valdomi įvairūs procesai (pvz., dalinio pakeitimo, atšaukimo
ir kt.). Joje palaikomi ryšiai su:
 ES verslininkų portalu (TP);
 CNP moduliu (ryšiai, pranešimas ir paskelbimas);
o CNP modulį (ryšių, pranešimo ir paskelbimo modulis). Per jį palaikomi ryšiai su
nacionalinėmis CDMS ir CRS sistemomis. Taigi, per jį palaikomi ryšiai su:
 bendruoju CDMS moduliu;
 NA CDMS (pagal mišrųjį metodą);
 CRS.
CRS – Muitinės klientų duomenų tvarkymo sistema. Joje registruojami visi leidimai, kad jie būtų
prieinami naudojantis išorės (ne muitinės sprendimų sistemų) priemonėmis (NCTS, ICS ir kt.).
Joje taip pat registruojami procesų rezultatai (pvz., muitinės sprendimo pripažinimas
negaliojančiu ir kt.). Per šį modulį palaikomi ryšiai su:
o ES CDMS CNP moduliu;
o išorinėmis taikomosiomis programomis (NCTS, ECS, ICS).

Nacionalinių sistemų dalys:
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nacionalinis verslininkų portalas (NA TP). Jame palaikomi ryšiai su:
o NA CDMS.
NA CDMS – nacionalinė muitinės sprendimų valdymo sistema. Joje gali būti palaikomi ryšiai
su:
o nacionaliniu verslininkų portalu;
o ES CDMS CNP moduliu (pagal mišrųjį metodą).

Tolesniuose skirsniuose išsamiau išdėstyta, kaip šios sistemos gali būti efektyviai naudojamos ir
prieinamos įvairiems naudotojams.

5.7.2 STRATEGIJOS
Kaip aprašyta pirmiau, valstybės narės gali nuspręsti arba naudoti ES taikomąsias programas, arba
susikurti savo taikomąsias programas.
Siekiant, kad įvairūs galimi srautai ir sąveikavimas tarp minėtų sistemos dalių būtų suprantami,
tolesnėse dalyse aprašoma, kurioje vietoje verslininkas gali prašyti priimti muitinės sprendimą,
priklausomai nuo strategijos, kurią pasirinko jo valstybė.
Yra nustatytos trys strategijos: centralizuotas metodas, kai valstybė narė naudojasi tik ES taikomosiomis
programomis; nacionalinis metodas, kai valstybė narė naudoja tik savas taikomąsias programas;
mišrusis metodas, kai kartu naudojamos nacionalinės ir ES taikomosios programos.

5.7.2.1 1 strategija – centralizuotas metodas
Kai valstybė narė pasirenka centralizuotą metodą, visi prašymai turi būti teikiami per ES verslininkų
portalą. Tokiu atveju sprendimas suteikti leidimą (arba jo nesuteikti) priimamas ir leidimas valdomas
centrinėje CDMS. Centralizuotas metodas pavaizduotas 5 paveikslas..

5 paveikslas. Centralizuotas metodas

Visa informacija (vienai ir kelioms VN skirti sprendimai) yra nukopijuojama į CRS ir yra prieinama išorės
tarnyboms ir taikomosioms programoms, kurioms reikalingi tie leidimai (kai suteikiami).
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5.7.2.2 2 strategija – centrinė ir nacionalinė CDMS
Kai valstybė narė turi savo CDMS ir verslininkų portalo (TP) taikomąsias programas ir pasirenka taikyti
metodą, pagal kurį naudojamos centrinė ir nacionalinė CDMS, prašymas turi būti teikiamas
nacionaliniame verslininkų portale, o leidimas turi būti valdomas nacionalinėje CDMS tik tuo atveju, kai
tas leidimas skirtas tik vienai valstybei narei (taigi sprendimas dėl jo neskelbiamas CRS).
Visi kelioms VN skirti sprendimai vis vien turi būti teikiami tik per ES verslininkų portalą. Taigi, taikomas
tas pats principas kaip ir pagal centralizuoto metodo strategiją.
Šis metodas, pagal kurį naudojamos centrinė ir nacionalinė CDMS, pavaizduotas 6 paveikslas..

6 paveikslas. Centrinė ir nacionalinė CDMS

5.7.2.3 3 strategija – mišrusis metodas
Jeigu valstybė narė pasirenka mišrųjį metodą, ekonominės veiklos vykdytojai gali laisvai rinktis, ar
prašymą pateikti per nacionalinį verslininkų portalą, ar per ES verslininkų portalą. Abiem atvejais tame
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verslininkų portale bus palaikomi tiesioginiai ryšiai su nacionaline CDMS (ir tik su ja). Mišrusis metodas
pavaizduotas 7 paveikslas..

7 paveikslas. Mišrusis metodas

Dėl vienai VN skirto sprendimo pati valstybė narė sprendžia, kuriuo verslininkų portalu naudotis. Be to,
ta valstybė narė nusprendžia, ar tie sprendimai turi būti paskelbti CRS, ar ne.
Dėl kelioms VN skirto sprendimo turi būti naudojamasi ES verslininkų portalu.
Tada nacionalinėje CDMS palaikomi ryšiai su centrine CDMS per jos CNP modulį.
Pažymėtina, kad valstybė narė, kuri taiko mišrųjį metodą, privalo jį taikyti visiems muitinės sprendimams.
Be to, visi su konkrečiu sprendimu susiję ryšiai turi būti palaikomi per tą patį portalą.

5.7.3 PAVYZDŽIAI
Toliau išvardytos kelios situacijos, iš kurių matyti, kaip subjektai gali naudotis IT sistema.
•

•

•

•

Esu Portugalijos ekonominės veiklos vykdytojas ir noriu, kad būtų priimtas kelioms VN skirtas
sprendimas (Portugalija taiko centralizuotą metodą). Užpildau prašymą ES verslininkų portale.
Portugalijos muitinės pareigūnas tvarkys tą prašymą centrinėje CDMS. Suteiktas leidimas bus
paskelbtas CRS.
Esu Portugalijos ekonominės veiklos vykdytojas ir noriu, kad būtų priimtas vienai VN skirtas
sprendimas (Portugalija taiko centralizuotą metodą). Užpildau prašymą ES verslininkų portale.
Portugalijos muitinės pareigūnas tvarkys tą prašymą centrinėje CDMS. Suteiktas leidimas bus
paskelbtas CRS.
Esu Vokietijos ekonominės veiklos vykdytojas ir noriu, kad būtų priimtas kelioms VN skirtas
sprendimas (Vokietija kelioms VN skirtiems sprendimams taiko centralizuotą metodą). Užpildau
prašymą ES verslininkų portale. Vokietijos muitinės pareigūnas tvarkys tą prašymą centrinėje
CDMS. Suteiktas leidimas bus paskelbtas CRS.
Esu Vokietijos ekonominės veiklos vykdytojas ir noriu, kad būtų priimtas vienai VN skirtas
sprendimas (Vokietija vienai VN skirtiems sprendimams taiko nacionalinį metodą). Užpildau
prašymą nacionaliniame verslininkų portale. Vokietijos muitinės pareigūnas tvarkys tą prašymą
nacionalinėje CDMS. Suteiktas leidimas nebus paskelbtas CRS.
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Esu Prancūzijos ekonominės veiklos vykdytojas ir noriu, kad būtų priimtas kelioms VN skirtas
sprendimas (Prancūzija taiko mišrųjį metodą). Užpildau prašymą nacionaliniame arba ES
verslininkų portale. Prancūzijos muitinės pareigūnas tvarkys tą prašymą nacionalinėje CDMS.
Suteiktas leidimas bus paskelbtas CRS.

Išsamų visų valstybių narių pasirinktų metodų sąrašą galima gauti Mokesčių ir muitų sąjungos GD
svetainėje:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customsdecisions_en.

5.7.4 KAIP GAUTI PRIEIGĄ PRIE PRAŠYMŲ?
5.7.4.1 Centrinė CDMS
Muitinės pareigūnų tapatybė turi būti patvirtinta naudojant CCN2 infrastruktūrą. CCN2 naudotojai yra
susieti su konkrečia valstybe nare. Už naudotojų tapatybės patvirtinimą ir naudotojų vaidmenų suteikimą
atsako atitinkama valstybė narė, tam naudodama CCN2 priemones. Muitinės pareigūnai prie CDMS IT
taikomosios programos naudotojo sąsajos jungsis per CCN2.
Muitinės pareigūnai gali teikti užklausas, konsultuotis ir (arba) keisti informaciją tik dėl tų prašymų,
leidimų ir konsultacijų, su kuriais jų valstybė narė atitinkamai yra susijusi, su ja konsultuojamasi arba
joje yra sprendimą priimanti muitinė (SPM). Jie taip pat per muitinės pareigūno naudotojo sąsają (COUI)
gaus su šiais prašymais, leidimais ir konsultacijomis susijusius pranešimus.
Prieigos prie taikomosios programos funkcijų valdymas taip pat yra leidžiamas priklausomai nuo
naudotojų vaidmenų. Naudotojų vaidmenys nustatomi pagal organizacines pareigas ir jais suteikiama
prieiga prie reikiamoms IT užduotims vykdyti reikalingų funkcijų. Turint naudotojo vaidmenį leidžiama
gauti visą to muitinės pareigūno valstybės narės turimą informaciją. Papildomų vaidmenų gali būti
suteikta tam, kad būtų gauta tik skaityti (arba ir pakeitimams atlikti) skirta prieiga prie informacijos,
susijusios su prašymais ir leidimais.
5 lentelė. išvardyti įvairūs vaidmenys, kuriuos galima gauti CDMS (pažymėtina, kad saugumo
vaidmenys taip pat nustatomi CCN2 lygmeniu). Su kiekvienu CDMS COUI (muitinės pareigūno
naudotojo sąsajos) vaidmeniu yra sugretintas atitinkamas CCN2 vaidmuo. Abiejose aplinkose vaidmens
pavadinimas yra panašus1, o veiklos aprašymas visiškai vienodas.
Vienam muitinės pareigūnui gali būti suteikti keli vaidmenys.
CDMS vaidmens
pavadinimas

Veiklos aprašymas

Konsultavimasis
(Consultation)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie turėtų tik skaityti
skirtą prieigą prie prašymų ir leidimų per COUI sąsają. Naudotojas galės teikti
užklausas ir peržiūrėti visų rūšių veiklos duomenis, tvarkomus dėl prašymų.
COUI naudotojai galės peržiūrėti tik tas konsultacijas, kurios priskirtos jų SPM.

Prašymų muitinei priėmimas
(Accept Customs
Applications)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti prašymo
priėmimo procesą. Šis procesas pradedamas gavus užpildytą prašymą,
įskaitant, jei reikia, papildomus dokumentus. COUI naudotojai bus įgalioti,
naudodamiesi COUI sąsaja, priimti prašymus muitinei savo SPM vardu.

Muitinės sprendimų
priėmimas (Take Customs
Decisions)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo priėmimo procesą. Šis procesas pradedamas tada, kai per prašymo
priėmimo procesą yra priimamas prašymas. COUI naudotojai bus įgalioti,
naudodamiesi COUI sąsaja, priimti muitinės sprendimus savo SPM vardu.

Muitinės leidimų peržiūra
(Re-Assess Customs
Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo peržiūros procesą. Šis procesas pradedamas tokiais atvejais:
– kai iš sprendimo adresato gaunama informacijos, galinčios turėti poveikį
tolesniam sprendimo galiojimui arba jo turiniui;

1
CCN2 vaidmens pavadinimą galima gauti sujungiant „CCN2.Role.CDMS.“ su atitinkamu CDMS vaidmens pavadinimu, užrašytu
be tarpų tarp žodžių ir kiekvieną žodį pradedant didžiąja raide: pavyzdžiui, CDMS vaidmens „Prašymo muitinei priėmimas“ (Accept
Customs Application) CCN2 atitikmuo yra „CCN2.Role.CDMS.AcceptCustomsApplication“.
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Veiklos aprašymas
– kai muitinės pareigūnas užregistruoja ketinimą peržiūrėti sprendimą;
– kai iš kitos institucijos gaunama informacijos, dėl kurios sprendimą reikia
peržiūrėti.
COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, peržiūrėti muitinės
leidimus savo SPM vardu.

Muitinės leidimų galiojimo
sustabdymas (Suspend
Customs Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo galiojimo sustabdymo procesą. Šis procesas pradedamas tokiais
atvejais:
– kai institucija turi pakankamai priežasčių manyti, kad sprendimas turi būti
atšauktas, iš dalies pakeistas arba pripažintas negaliojančiu;
– kai po sprendimo peržiūros reikia sustabdyti to sprendimo galiojimą;
– kai adresatas pateikia prašymą sustabdyti sprendimo galiojimą, nurodydamas
priemones, kurių imsis, ir laikotarpį, per kurį tų priemonių bus imtasi, šis
procesas pradedamas atitinkamoje sprendimą priimančioje muitinėje;
– kai institucija mano, kad sprendimu nustatytų sąlygų laikymąsi arba tuo
sprendimu nustatytų pareigų vykdymą galima užtikrinti priemonėmis, kurių imsis
sprendimo adresatas.
COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, sustabdyti muitinės
leidimų galiojimą savo SPM vardu.

Galiojimo sustabdymo
užbaigimas (End
Suspension)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti procesą,
kuriuo užbaigiamas sprendimo galiojimo sustabdymas. Šis procesas
pradedamas tokiais atvejais:
– kai baigiasi terminas, per kurį reikėjo nustatyti sprendimo pripažinimo
negaliojančiu, atšaukimo arba dalinio pakeitimo sąlygas;
– kai sprendimas, kurio galiojimas sustabdytas, neatitinka sąlygų, kad jį būtų
galima atšaukti, pripažinti negaliojančiu arba iš dalies pakeisti;
– kai baigiasi terminas, per kurį reikėjo nustatyti, ar reikiamos sąlygos arba
pareigos įvykdytos priemonėmis, kurių imtasi;
– kai adresatas imasi sąlygoms arba pareigoms įvykdyti reikalingų priemonių, ir
sprendimą priimanti muitinė tas priemones laiko pakankamomis;
– kai įsigalioja sprendimo, kurio galiojimas sustabdytas, dalinis pakeitimas.
COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, užbaigti galiojimo
sustabdymą savo SPM vardu.

Muitinės leidimų dalinis
pakeitimas (Amend
Customs Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo dalinio pakeitimo procesą. Šis procesas pradedamas tokiais
atvejais:
– kai leidimo turėtojas nori iš dalies pakeisti leidimą, jis gali pateikti atitinkamai
sprendimą priimančiai muitinei prašymą dėl pakeitimo;
– kai nebuvo arba nebėra tenkinama viena arba daugiau leidimo sąlygų, arba
kai sprendimas neatitinka galiojančių teisės aktų, muitinės pareigūnas
užregistruoja priežastis, dėl kurių ketinama iš dalies pakeisti atitinkamą
sprendimą.
Be to, muitinės pareigūnas užregistruoja patį numatomą dalinį pakeitimą, t. y.
realias reikšmes tuose muitinės sprendimuose, kuriuos jis nori pakeisti;
– kai baigiamas sprendimo peržiūros, sprendimo galiojimo sustabdymo arba
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas ir reikia atlikti dalinį pakeitimą,
pradedamas sprendimo dalinio pakeitimo procesas.
COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, iš dalies keisti
muitinės leidimus savo SPM vardu.

Muitinės leidimų atšaukimas
(Revoke Customs
Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo atšaukimo procesą. Šis procesas pradedamas tokiais atvejais:
– kai muitinės pareigūnas nustato, kad reikia atšaukti sprendimą, tas muitinės
pareigūnas savo ketinimą atšaukti leidimą užregistruoja Muitinės sprendimų
sistemoje;
– kai baigiamas sprendimo pripažinimo negaliojančiu, sprendimo peržiūros arba
sprendimo galiojimo sustabdymo procesas ir sprendimą reikia atšaukti;
– kai leidimo turėtojas pateikia prašymą, kad leidimas būtų atšauktas.
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COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, atšaukti muitinės
leidimus savo SPM vardu.

Muitinės leidimų
pripažinimas negaliojančiais
(Annul Customs
Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų atlikti
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesą. Šis procesas pradedamas tokiais
atvejais:
– kai muitinės pareigūnas nustato, kad sprendimas nebeatitinka muitų teisės
aktų, arba kai jis yra priimtas remiantis neteisinga ar neišsamia pareiškėjo
informacija, arba kai peržiūros rezultatas rodo, kad sprendimą reikia pripažinti
negaliojančiu;
– kai sprendimo peržiūros arba galiojimo sustabdymo rezultatas rodo, kad tą
sprendimą reikia pripažinti negaliojančiu, muitinės pareigūnas užregistruoja
ketinimą pripažinti sprendimą negaliojančiu.
COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja, pripažinti muitinės
leidimus negaliojančiais savo SPM vardu.

Konsultavimosi prašymų
vykdymas (Handle
Consultation Requests)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų per sprendimo
priėmimo procesą vykdyti konsultavimosi prašymus savo valstybės narės, su
kuria konsultuojamasi, vardu. COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI
sąsaja, vykdyti savo SPM skirtus konsultavimosi prašymus, gautus iš kitų
valstybių narių.

Konsultavimasis su
valstybėmis narėmis
(Consult Member States)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų per sprendimo
priėmimo procesą arba sprendimo peržiūros procesą konsultuotis su kuria nors
valstybe nare. COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja,
konsultuotis su valstybėmis narėmis savo SPM vardu.

Muitinės leidimų išdavimas
(Create Customs
Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojams, kad jie galėtų išduoti leidimą
po prašymo priėmimo. COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI
sąsaja, išduoti muitinės leidimus savo SPM vardu.

Muitinių klientų ryšių
valdymas (Manage
Customs Authorities
Customers)

COUI sąsajos naudotojams turi būti suteiktas šis vaidmuo, kad jie galėtų
užmegzti naujus ryšius tarp muitinės pareigūnų ir muitinės. COUI naudotojai
bus įgalioti valdyti ryšius su muitinės pareigūnais, dirbančiais atitinkamoje jų
valstybės narės SPM.

Žmogaus atliekamų
užduočių skyrimas (Assign
Human Tasks)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojui, kad jis galėtų skirti užduotis
kitiems naudotojams. COUI naudotojai bus įgalioti, naudodamiesi COUI sąsaja,
skirti užduotis savo SPM naudotojams.

Muitinės leidimų valdymas
(Manage Customs
Authorisations)

Šis vaidmuo turi būti suteiktas COUI naudotojui, kad jis galėtų vykdyti žmogaus
atliekamą užduotį, kaip nurodyta tinklalapyje „Terminas, per kurį turi būti
priimtas sprendimas (patvirtinimas)“ (Expiry of Time Limit to Take Decision
(Acknowledgment) Page), ir užbaigti sprendimo priėmimo procesą.

Žmogaus atliktų užduočių
patvirtinimas (Validate
Human Tasks)

COUI naudotojas, kuriam suteiktas šis vaidmuo, gali naudotis patvirtinimo
užduočių rinkiniu.
5 lentelė. CDMS vaidmenys

5.7.4.1.1

Patikrinimas

Prieš pradedant paskutinę žmogaus atliekamą užduotį per toliau nurodytus procesus:
•
•
•
•

sprendimo priėmimą,
sprendimo dalinį pakeitimą,
sprendimo atšaukimą,
sprendimo pripažinimą negaliojančiu,

įprastinio muitinės pareigūno priimamą galutinį sprendimą prieš jo įsigaliojimą turės patvirtinti
naudotojas, atliekantis „žmogaus atliktos užduoties patvirtinimo“ vaidmenį ir tinkamą vaidmenį dėl
atitinkamos žmogaus atliekamos užduoties. Po šio patvirtinimo įprastinis muitinės pareigūnas turės
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pakeisti sprendimą (ar kai kurias jo dalis), prieš dar kartą prašydamas jį patvirtinti, arba, jei patikrintas
sprendimas bus patvirtintas, jis įsigalios iškart. Šia tvarka užtikrinama, kad būtų laikomasi „keturių akių“
principo prieš priimant galutinį sprendimą.

5.7.4.2 ES verslininkų portalas
Sistemos naudotojų, kurie yra ekonominės veiklos vykdytojai, tapatybė turi būti patvirtinta UUM&DS
(vienodo naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo) sistemoje, kuri yra jungtinė naudotojų valdymo
sistema, taikoma visos Europos lygmeniu. Naudotojų tapatybės ir jų ryšio su ekonominės veiklos
vykdytojais patvirtinimas UUM&DS sistemoje yra valstybių narių atsakomybė; jos tai daro naudodamosi
savo nacionalinėmis naudotojų, kurie yra ekonominės veiklos vykdytojai, valdymo sistemomis. Sistemos
naudotojai ekonominės veiklos vykdytojai gali patekti į Verslininkų portalą internetu.
Sistemos naudotojai ekonominės veiklos vykdytojai arba jų atstovai gali teikti užklausas, konsultuotis
arba keisti informaciją tik dėl atitinkamų savo prašymų ir leidimų.
ES verslininkų portale taip pat yra nustatyti keli šių naudotojų vaidmenys.
ES verslininkų portale
suteikiamo vaidmens
pavadinimas

Veiklos aprašymas

Muitinės sprendimų peržiūros profilis
(Customs Decisions consultative
profile)

Šis naudotojas gali matyti bendrąsias Verslininkų portalo dalis,
taip pat gali peržiūrėti su muitinės sprendimų prašymų ir leidimų
tvarkymu susijusią informaciją.

Muitinės sprendimų administravimo
profilis (Customs Decisions
administrative profile)

Šis naudotojas gali matyti bendrąsias Verslininkų portalo dalis,
taip pat gali peržiūrėti ir įrašyti su muitinės sprendimų prašymų ir
leidimų tvarkymu susijusią informaciją.

Muitinės sprendimų vykdymo profilis
(Customs Decisions executive profile)

Šis naudotojas gali matyti bendrąsias Verslininkų portalo dalis,
taip pat gali peržiūrėti, įrašyti ir pateikti su muitinės sprendimų
prašymų ir leidimų tvarkymu susijusią informaciją.

6 lentelė. ES verslininkų portale suteikiami vaidmenys

Priklausomai nuo valstybės narės, ekonominės veiklos vykdytojams gali arba negali būti atstovaujama
(pirmuoju ir antruoju įgaliojimo lygiais). Jei norite sužinoti, ar jūsų valstybė narė teikia tokią galimybę,
žr. skyrelį „How can I access the system?“ (Kaip galiu gauti prieigą prie sistemos?) muitinės
sprendimams
skirtame
Mokesčių
ir
muitų
sąjungos
GD
svetainės
tinklalapyje:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en.

5.7.4.3 Nacionalinė taikomoji programa
Kad galėtumėte prisijungti prie nacionalinių taikomųjų programų, kreipkitės į savo nacionalines
institucijas.

5.8 LEIDIMŲ RŪŠYS
Leidimai, kurie gali būti suteikiami per Muitinės sprendimų sistemą, yra suskirstyti į penkias grupes pagal
jų rūšis.
Kiekviena leidimų rūšis žymima unikaliu rūšies kodu. Šių kodų ir atitinkamų leidimų grupių sąrašas
pateiktas 7 lentelė..

Leidimo rūšis

Kodas

Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis saugojimas
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Leidimo rūšis

Kodas

Leidimas pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros atveju) įtraukimo į
deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu

EIR

Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą

CCL

Leidimas naudoti supaprastintą deklaraciją

SDE

Leidimas naudotis įgaliotojo bananų svėrėjo statusu

AWB

Leidimas naudotis savikontrole

SAS

Leidimas turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlius

TST

Specialiosios procedūros
Leidimas turėti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui

I tipo sandėlis

CW1

II tipo sandėlis

CW2

Uždarasis sandėlis

CWP

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą

IPO

Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą

OPO

Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą

EUS

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą

TEA
Tranzitas

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, prekėms įforminant Sąjungos tranzito
procedūrą

ACE

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusu

ACT

Leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu, prekėms įforminant Sąjungos tranzito
procedūrą

ACR

Leidimas naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu

ACP

Leidimas naudoti specialias plombas

SSE

Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų

TRD

Leidimas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją

ETD

Reguliarioji laivybos linija
Leidimas steigti reguliariąsias laivybos linijas

RSS

Kiti prašymai2
Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba atleidimą nuo
pareigos ją pateikti

CGU

Leidimas atidėti mokėjimą

DPO

Sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymo supaprastinimo leidimas

CVA

7 lentelė. Leidimų rūšių kodai

2

Taip pat vadinami standartinio proceso prašymais, ypač per 5.1.3 skirsnyje nurodytus veiklos procesus.
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5.9 VIENAI VALSTYBEI NAREI IR KELIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS
SKIRTI SPRENDIMAI
Kaip apibrėžta 5.5 skirsnyje, vienai valstybei narei (VN) skirtas sprendimas yra sprendimas, turintis
poveikį tik vienoje valstybėje narėje, o kelioms VN skirtas sprendimas yra sprendimas, turintis poveikį
daugiau kaip vienoje valstybėje narėje. Šie du parametrai nustatomi pagal Komisijos įgyvendinimo
reglamento A priede apibrėžtą duomenų elementą „Galiojimo teritorija“.
Šis duomenų elementas apibrėžiamas taip:
I antraštinė dalis, 1/4 duomenų
elementas

Kodas: 1x

Galiojimo teritorija – Sąjunga

Šalies kodas: 99x

8 lentelė. Duomenų elemento „Galiojimo teritorija – Sąjunga“ apibrėžtis

Galimos šio kodo vertės yra tokios:
1
2
3

prašymas arba leidimas galioja visose valstybėse narėse;
prašymas arba leidimas galioja tam tikrose valstybėse narėse;
prašymas arba leidimas galioja tik vienoje valstybėje narėje.

Taigi, kodais 1 ir 2 žymimi kelioms VN skirti sprendimai, o kodu 3 – vienai VN skirtas sprendimas.
Konkrečiai pagal kodą 2 (prašymas arba leidimas galioja tam tikrose valstybėse narėse) visos valstybės
narės, kuriose sprendimas turėtų galioti, turi būti pareiškėjo aiškiai nurodytos prašyme.

5.10 VEIKLA
Su muitinės sprendimais susijusią veiklą galima išskaidyti į du pagrindinius etapus:
1. leidimo suteikimas, pradedamas tada, kai verslininkas arba vienas iš jo atstovų pateikia
prašymą priimti muitinės sprendimą. Šiame etape visų pirma vyksta konsultavimasis su
susijusiomis valstybėmis narėmis ir jis baigiamas vienu iš šių atvejų:
• prašymas atmetamas (t. y. prašymas nepriimamas);
• prašymas atšaukiamas;
• suteikiamas leidimas;
• leidimas nesuteikiamas;
2. leidimo valdymas, pradedamas iškart po to, kai leidimas suteikiamas. Leidimas yra kintantis
dokumentas ir gali būti atnaujinamas keliais būdais. Šis antras etapas baigiamas tada, kai
leidimas nebegalioja.
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8 paveikslas. Bendras su muitinės sprendimais susijusios veiklos procesas

5.10.1

LEIDIMO SUTEIKIMAS

Kai pateikiamas prašymas, siekiant suteikti leidimą, turi būti atlikti du pagrindiniai procesai:
-

prašymo priėmimas;

-

sprendimo priėmimas.

Pirmuoju iš jų (prašymo priėmimu) siekiama įsitikinti, kad tenkinamos pirmosios grupės sąlygos
(priėmimo sąlygos). Kai tik patvirtinama, kad visos priėmimo sąlygos tenkinamos, pradedamas kitas
etapas. Pirmasis etapas gali trukti iki 30 dienų (SMK 22 str. 2 dalis) (jį galima šiek tiek pratęsti tuo atveju,
kai muitinė kreipiasi į verslininką, kad gautų daugiau informacijos).
Antrajame (sprendimo priėmimo) etape muitinės pareigūnas išsamiau išnagrinės prašymą ir atliks
tolesnį tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka leidimo suteikimo sąlygas ir kriterijus.
Sprendimą priimančiai muitinei tai darant gali reikėti susijusių valstybių narių institucijų pagalbos ir (arba)
gali reikėti prašyti verslininko suteikti papildomos informacijos. Taigi, numatoma palaikyti ryšius su tais
suinteresuotaisiais subjektais. Kita vertus, pareiškėjas gali pateikti tam tikrus savo prašymo pataisymus,
kad padėtų muitinės pareigūnui priimti sprendimą. Šis antrasis etapas trunka nuo 30 iki 120 dienų (SMK
22 str. 2 dalis) (priklausomai nuo leidimo rūšies) ir tam tikromis aplinkybėmis gali būti pratęstas.
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LEIDIMO VALDYMAS

9 paveikslas. Veiksmai, kurie gali būti atliekami po leidimo suteikimo

Kai tik verslininkui suteikiamas leidimas, dėl to leidimo galima imtis tolesnių veiksmų:
-

nieko nedaryti, jeigu leidimas yra tvarkingas ir gali toliau galioti;

-

iš dalies pakeisti leidimą, siekiant atnaujinti vieną arba daugiau leidimo duomenų elementų (SMK
22 str., SMK 23 str., SMK 28 str., ĮĄ 10 str.);

-

sustabdyti leidimo galiojimą tam tikram laikotarpiui, kuriuo jis nebegalioja (DA 16 str., DA 17 str.,
DA 18 str., SMK 6 str., ĮĄ 10 str.);

-

peržiūrėti leidimą siekiant įsitikinti, kad suteiktas leidimas vis dar atitinka pradines sąlygas ir
kriterijus (DA 15 str.);

-

pripažinti leidimą negaliojančiu siekiant, kad nebebūtų galima naudotis tuo leidimu – tarsi jo
niekada nebuvo (SMK 23 str., SMK 27 str., ĮĄ 10 str.);

-

atšaukti leidimą siekiant, kad nebebūtų galima naudotis tuo leidimu, tačiau būtų įmanoma atsekti
įrašus apie jį (SMK 22 str., SMK 23 str., SMK 28 str., DA 16 str., DA 18 str., ĮĄ 10 str., ĮĄ 15 str.,
ĮĄ 259 str.).

5.10.3

PRANEŠIMAS SUSIJUSIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

Kai kurie leidimai bus susiję su daugiau kaip viena valstybe nare. Tos susijusios valstybės narės
Muitinės sprendimų sistemoje nustatomos pateikus prašymą, remiantis pareiškėjo prašoma galiojimo
teritorija.
Su galimai susijusiomis valstybėmis narėmis sprendimą priimanti muitinė gali pasikonsultuoti prieš
priimdama sprendimą (ĮA 14 str.). Be to, visoms faktiškai susijusioms valstybėms narėms iš sąrašo (kurį
patvirtins muitinės pareigūnas) vis vien bus pranešta apie bet kokį suteiktą su jomis susijusį leidimą.
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Kai suteikiamas leidimas, susijusioms valstybėms narėms turėtų būti pranešama apie bet kokį įvykusį
pokytį dėl kurio nors iš leidimų, su kuriuo valstybė narė yra susijusi. Taigi, per kiekvieną procesą, kai
keičiamas leidimo statusas ir (arba) keičiami į leidimą įtraukti duomenys, susijusioms valstybėms
narėms yra automatiškai pranešama apie atnaujinimus.

5.11 ESAMŲ LEIDIMŲ PERKĖLIMAS
Kadangi popierinės formos prašymų ir leidimų jau nebegalima tvarkyti nuo tada, kai pradėjo dirbti
Muitinės sprendimų sistema, esamus leidimus reikia į ją perkelti.
Jeigu leidimas išduotas anksčiau nei 2016 m. gegužės 1 d., jis yra peržiūrėtas prieš 2019 m. gegužės
1 d. (pagal ĮĄ 345 str. ir DA 250 str. 1 dalį). Kai tinka, yra suteiktas naujas leidimas, kuris turi būti
įtrauktas į sistemą (peržiūrėtas leidimas yra atšauktas). Jeigu naujo leidimo nereikėjo, peržiūrėtas
leidimas buvo atšauktas (ir sistemoje neužregistruotas).
Jei leidimas buvo išduotas nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki šios sistemos darbo pradžios datos, tame
leidime gali nebūti visų sistemai reikalingų duomenų elementų (pagal ĮĄ 2 str. 4 dalį). Šiuo atveju muitinė,
prieš įtraukdama tą leidimą į sistemą, turi prašyti trūkstamos informacijos iš verslininko. Visi leidimai bus
įvesti į sistemą (jei tebegalios).
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6 PRAŠYMO PRIĖMIMAS
6.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Pareiškėjas / verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė.

6.2 VEIKLA
Prašymo priėmimo procesas pradedamas, kai verslininkas pateikia prašymą priimti muitinės sprendimą.
Tai – pirmas žingsnis siekiant gauti leidimą.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą prašymo priėmimas yra pirmojoje proceso dalyje, kaip
parodyta 10 lentelė..

10 paveikslas. Prašymo priėmimas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

6.2.1 TIKSLAI IR VEIKLOS EIGA
Kai tik prašymas pateikiamas ir patvirtinamas Muitinės sprendimų sistemoje, jam suteikiamas
automatiškai sugeneruotas ir unikalus prašymo registracijos numeris. Jo struktūra tokia:
[Valstybės kodas][leidimo rūšies kodas][kiti simboliai]
Pavyzdys: BECGUBE000001-2018-YLC2365
Šiame pavyzdyje:
-

valstybės kodas yra už prašymo nagrinėjimą atsakingos muitinės valstybės ISO dviraidis
kodas (šiame pavyzdyje – Belgijos kodas BE);

-

leidimo rūšies kodas, kuris pateiktas pirmajame dokumente „Muitinės sprendimų sistema.
Apimtis ir struktūra“ (šiame pavyzdyje – CGU, t. y. leidimas naudoti bendrąją garantiją, įskaitant
atleidimą nuo pareigos ją pateikti);
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kiti simboliai, generuojami automatiškai (daugiausia 29 simboliai, šiame pavyzdyje BE0000012018-YLC2365). Kiti simboliai CDMS sistemoje parenkami pagal šį nustatytą algoritmą:
o

sprendimą priimanti muitinė;

o

brūkšnelis („-“);

o

einamieji metai;

o

brūkšnelis („-“);

o

3 atsitiktinės raidės;

o

didėjantis skaičius.

Tada, siekiant prašymo priėmimo proceso pagrindinio tikslo, prašymas bus išnagrinėtas muitinėje ir
muitinės pareigūnas, remdamasis pirmu (priėmimo sąlygų) patikrinimų ciklu, nustatys, ar prašymą
galima priimti, ar ne.
Jei prašymas bus priimtas, muitinės pareigūnas tęs jo nagrinėjimą, toliau nustatydamas, ar pareiškėjas
ir prašymas atitinka leidimo suteikimo kriterijus. Šis paskesnis etapas aprašomas tolesniame skyriuje
(Sprendimo priėmimo procesas).
Jei prašymas nepriimamas, procesas sustabdomas ir verslininkas informuojamas apie tai, kokių sąlygų
jis neįvykdė, bet jam vis vien leidžiama pateikti naują prašymą.

6.2.2 PRIĖMIMO SĄLYGOS
Kaip jau minėta, muitinė prieš priimdama prašymą atliks kelis patikrinimus. Be to, sistemoje bus
automatiškai pagal prašymo turinį patikrinta, ar tenkinamos kai kurios sąlygos.
Tie patikrinimai skirsis priklausomai nuo leidimo rūšies. Ne visus patikrinimus reikia atlikti dėl visų rūšių
prašymų. Patikrinimai, kuriuos reikia atlikti, išsamiau nurodyti 6.3 skirsnyje.
Sistemoje užregistruodamas, ar tenkinamos priėmimo sąlygos, ar ne, muitinės pareigūnas dėl kiekvieno
patikrinimo turėtų nurodyti vieną iš šių rezultatų:
Patikrinimo rezultatas
Taip
Ne
Atidėtas
9 lentelė. Prašymo priėmimo sąlygų patikrinimo rezultatų galimos vertės

Šioje lentelėje:
-

„Taip“ reiškia, kad patikrinimo rezultatas teigiamas;

-

„Ne“ reiškia, kad patikrinimo rezultatas neigiamas;

-

„Atidėtas“ reiškia, kad patikrinimo rezultato kol kas negalima laikyti nei teigiamu, nei neigiamu.
Gali reikėti papildomos informacijos.

Po visų rezultatų patikrinimų muitinė turi pateikti atsakymą per 30 kalendorinių dienų. Jei atsakymo
nebus pateikta iki to termino, prašymas bus automatiškai (pasyviai) priimtas, net jei kai kurių sistemoje
automatiškai atliekamų rezultatų patikrinimų (pvz., EORI kodo nustatymo ir galiojimo) gautos vertės bus
„Ne“.
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Be to, pažymėtina, kad prašymas priimamas tik tada, kai tenkinamos visos sąlygos. Jei šio proceso
pabaigoje nebus tenkinama bent viena sąlyga, prašymas nebus priimtas. Kita vertus, pažymėtina, kad
siekiant atsekamumo, net jei pirmojo sistemos ar muitinės pareigūno užregistruoto patikrinimo rezultatas
yra neigiamas, muitinės pareigūnas turi patikrinti visas priėmimo sąlygas, kad verslininkas galėtų gauti
išsamią grįžtamąją informaciją (su visais išvardytais patikrinimais, kurių rezultatas neigiamas) tuo atveju,
jei jo prašymas nebūtų priimtas.

6.2.3 PAPILDOMOS INFORMACIJOS PRAŠYMAS
Kai muitinė mano, kad prašyme nėra visos reikiamos informacijos, ji gali prašyti verslininko pateikti tą
papildomą informaciją. Tokį prašymą galima pateikti tik vieną kartą.
Kad būtų galima tai padaryti, muitinės pareigūnas, sistemoje registruodamas patikrinimų rezultatus,
turėtų nurodyti:

Prašyme yra pateikta visa reikiama informacija:

Ne

10 lentelė. Priėmimo sąlygų patikrinimo rezultatas, kurį reikia įrašyti, kai prašoma papildomos informacijos

Tai užregistravęs jis turės nurodyti, dėl kurių patikrinimų reikia papildomos informacijos. Taigi,
verslininko bus paprašyta pateikti reikiamą informaciją per tam tikrą terminą, kurį nustatys muitinės
pareigūnas (registruodamas tą papildomos informacijos prašymą).
Prašymo priėmimo terminas, suteiktas muitinės pareigūnui, bus pratęstas pridedant tą terminą, per kurį
turi būti pateikta papildoma informacija.
Jei verslininkas nepateiks prašomos informacijos per jam suteiktą terminą, prašymas bus automatiškai
atmestas. Jei jis pateiks tą informaciją, muitinė ją išnagrinės ir dar kartą nustatys patikrinimų rezultatą.
Jei, gavęs papildomos informacijos iš verslininko, muitinės pareigūnas nepateiks pakartotinio atsakymo
dėl rezultatų patikrinimų, prašymas bus automatiškai (pasyviai) priimtas, kai baigsis prašymo priėmimo
terminas (t. y. 30 kalendorinių dienų po prašymo priėmimo datos).

6.2.4 PRAŠYMO ATŠAUKIMAS
Pažymėtina, kad verslininkas bet kuriuo metu gali kreiptis dėl prašymo atšaukimo. Kai prašymo
atšaukimas patvirtinamas sistemoje, muitinė nebegali nagrinėti to prašymo ir jokių tolesnių veiksmų dėl
to konkretaus prašymo imtis nebegalima.
Tada verslininkas gali savo nuožiūra vėl prašyti naujo leidimo, pateikdamas naują prašymą priimti
muitinės sprendimą.
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6.3 PRAŠYMO PRIĖMIMO SĄLYGOS (ORIENTACINIS SĄRAŠAS)
Tolesnėse lentelėse išvardytos prašymo priėmimo sąlygos, kurias, priklausomai nuo prašomo leidimo
rūšies, turi patikrinti muitinės pareigūnas arba jos automatiškai patikrinamos sistemoje.

Kad skaitytojui būtų lengviau greitai surasti prašymo priėmimo sąlygas dėl kiekvienos rūšies leidimo, kiekvienos
tolesnės lentelės viršutinės skilties dešinėje pusėje pateikti vienos ar kelių iš šių rūšių duomenys:
-

kodas, susidedantis iš leidimo rūšies kodo, prie kurio kai kuriais atvejais pridurta papildomų simbolių, kuriais
žymima konkreti situacija (pvz., CGU – leidimas pateikti bendrąją garantiją);

-

simbolis

reiškia patikrinimus, kuriuos atlieka muitinės pareigūnas (rankiniai patikrinimai);

-

simbolis

reiškia patikrinimus, kurie atliekami sistemoje (automatiniai patikrinimai).

6.3.1 MUITINĖS

PROCEDŪROS
SAUGOJIMAS

ĮFORMINIMAS

PREKĖMS

IR

LAIKINASIS

Sąlygos, kurias dėl toliau nurodytų rūšių leidimų turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 11 lentelė., o
sąlygos, kurios automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 12 lentelė..
-

Leidimas pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros atveju) įtraukimo į
deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu;

-

leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą;

-

leidimas naudoti supaprastintą deklaraciją;

-

leidimas naudotis įgaliotojo bananų svėrėjo statusu;

-

leidimas naudotis savikontrole;

-

leidimas turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlius.
EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
11 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis
saugojimas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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EIR, CCL, SDE,
AWB, SAS, TST

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

12 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis
saugojimas

6.3.2 SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS
6.3.2.1 Leidimas turėti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 13 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 14 lentelė..
-

Leidimas turėti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui
CW1, CW2, CWP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
13 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinis sandėliavimas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

CW1, CW2, CWP

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

14 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Muitinis sandėliavimas

6.3.2.2 Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 15 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 16 lentelė..
-

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą
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IPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Dalis pareiškėjo veiklos yra vykdoma kompetentingos muitinės skirtoje vietoje
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
15 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas perdirbti

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

IPO

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

Prašymas pateikiamas kompetentingai muitinei toje vietoje, kurioje prekės bus perdirbamos pirmiausia
16 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Laikinasis įvežimas perdirbti

6.3.2.3 Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 17 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 18 lentelė..
-

Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą
OPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga,
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
17 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis išvežimas perdirbti

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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OPO

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
18 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Laikinasis išvežimas perdirbti

6.3.2.4 Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 19 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 20 lentelė..
-

Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą
EUS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
19 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Galutinis vartojimas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

EUS

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
Pareiškėjas teikia prašymą ten, kur prekės bus naudojamos pirmiausia
20 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Galutinis vartojimas

6.3.2.5 Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 21 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 22 lentelė..
-

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą
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TEA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
21 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

TEA

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas teikia prašymą ten, kur prekės bus naudojamos pirmiausia
22 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Laikinasis įvežimas

6.3.3 TRANZITAS
6.3.3.1 Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti
Sąjungos tranzito procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 23 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 24 lentelė..
-

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti Sąjungos tranzito
procedūrą
ACE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Prašymas pateiktas kompetentingai muitinės įstaigai toje valstybėje narėje, kurioje turi būti užbaigtos
pareiškėjo vykdomos Sąjungos tranzito procedūros
Pareiškėjas reguliariai gaus prekes, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
23 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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ACE

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
24 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Įgaliotasis gavėjas

6.3.3.2 Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusu
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 25 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 26 lentelė..
-

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusu
ACT

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Prašymas pateiktas kompetentingai muitinės įstaigai toje valstybėje narėje, kurioje turi būti užbaigtos
pareiškėjo vykdomos TIR procedūros
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
25 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas per TIR operacijas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

ACT

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

26 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Įgaliotasis gavėjas per TIR operacijas

6.3.3.3 Leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti
Sąjungos tranzito procedūrą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 27 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 28 lentelė..
-

Leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti Sąjungos tranzito
procedūrą
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ACR

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Prašymas pateiktas kompetentingai muitinės įstaigai toje valstybėje narėje, kurioje turi būti pradėtos pareiškėjo
vykdomos Sąjungos tranzito procedūros
Pareiškėjas turi leidimą naudotis bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
27 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis siuntėjas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

ACR

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
28 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Įgaliotasis siuntėjas

6.3.3.4 Leidimas naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 29 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 30 lentelė..
-

Leidimas naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu
ACP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
29 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis išdavėjas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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ACP

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
30 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Įgaliotasis išdavėjas

6.3.3.5 Leidimas naudoti specialias plombas
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 31 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 32 lentelė..
-

Leidimas naudoti specialias plombas
SSE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą yra laikomi ar yra
prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
31 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Specialios plombos

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

SSE

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
32 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Specialios plombos

6.3.3.6 Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau
duomenų
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 33 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 34 lentelė..
-

Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų
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TRD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
33 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Tranzito deklaracija su mažiau duomenų

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

TRD

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

34 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Tranzito deklaracija su mažiau duomenų

6.3.3.7 Leidimas kaip muitinės deklaraciją naudoti elektroninį transporto
dokumentą
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 35 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 36 lentelė..
-

Leidimas kaip muitinės deklaraciją naudoti elektroninį transporto dokumentą
ETD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
35 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Elektroninis transporto dokumentas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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ETD

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

36 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Elektroninis transporto dokumentas

6.3.4 REGULIARIOSIOS LAIVYBOS LINIJOS
Sąlygos, kurias dėl šios rūšies leidimo turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 37 lentelė., o sąlygos, kurios
automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 38 lentelė..
-

Leidimas steigti reguliariąsias laivybos linijas
RSS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
37 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Reguliariosios laivybos linijos

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

RSS

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje
38 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Reguliariosios laivybos linijos

6.3.5 KITI PRAŠYMAI (STANDARTINIS PROCESAS)
Sąlygos, kurias dėl toliau nurodytų rūšių leidimų turi patikrinti muitinė, yra išvardytos 39 lentelė., o
sąlygos, kurios automatiškai patikrinamos sistemoje, išvardytos 40 lentelė..
-

Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba atleidimą nuo pareigos ją
pateikti;

-

leidimas atidėti mokėtino muito mokėjimą, jei leidimas nesuteikiamas dėl vienintelės operacijos;

-

sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymo supaprastinimo leidimas.
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CGU, DPO, CVA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Prašymas nėra susijęs su anksčiau tuo pačiu tikslu priimtu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu sprendimu,
kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad
pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos
Prašyme pateikta visa informacija, kurios reikia priimti sprendimą
Pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą, yra laikomi ar
yra prieinami toje vietoje, kur veikia kompetentinga muitinės įstaiga
Bent dalis pareiškėjo veiklos, kuriai taikomas sprendimas bus vykdoma toje vietoje, kur veikia kompetentinga
muitinės įstaiga
SPM patvirtina, kad nėra jokių kitų sąlygų, dėl kurių prašymas galėtų būti atmestas
39 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Standartinis procesas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad prašymas galėtų būti atmestas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

CGU, DPO, CVA

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas turi galiojantį EORI kodą
Pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje

40 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Standartinis procesas
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7 SPRENDIMO PRIĖMIMAS
7.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės / muitinės, su kuriomis konsultuojamasi.

7.2 VEIKLA
Kai priimamas prašymas, muitinė yra pasirengusi jį toliau nagrinėti, kad būtų galima suteikti leidimą.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą sprendimo priėmimo procesas yra pirmojoje proceso dalyje,
kaip parodyta 11 paveikslas..

11 paveikslas. Sprendimo priėmimo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

Muitinei yra nustatytas terminas, per kurį reikia suteikti leidimą, priklausomai nuo leidimo rūšies. 7
lentelė. išvardyti pradiniai skiriami terminai pagal leidimo rūšį tuo atveju, kai priimamas vienai valstybei
narei skirtas sprendimas.
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Sprendimo priėmimo
terminas (dienomis)

Leidimo rūšis

Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis saugojimas
Leidimas pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros
atveju) įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu

120

Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą

120

Leidimas naudoti supaprastintą deklaraciją

120

Leidimas naudotis įgaliotojo bananų svėrėjo statusu

30

Leidimas naudotis savikontrole

120

Leidimas turėti prekių laikinojo saugojimo sandėlius

120

Specialiosios procedūros
Leidimas turėti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui

60

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą

30

Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą

30

Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą

30

Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą

30
Tranzitas

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, prekėms įforminant
Sąjungos tranzito procedūrą

120

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusu

120

Leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu, prekėms įforminant
Sąjungos tranzito procedūrą

120

Leidimas naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu

120

Leidimas naudoti specialias plombas

120

Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau
duomenų

120

Leidimas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės
deklaraciją

120

Reguliarioji laivybos linija
Leidimas steigti reguliariąsias laivybos linijas

120

Kiti prašymai (standartinis procesas)
Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba
atleidimą nuo pareigos ją pateikti

120

Leidimas atidėti mokėjimą

120

Sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymo
supaprastinimo leidimas

120

41 lentelė. Pradinis sprendimo priėmimo terminas pagal leidimo rūšį (vienai VN skirtas sprendimas)

Kelioms valstybėms narėms skirto sprendimo atveju pabaigos data, nepriklausomai nuo leidimo rūšies,
yra po 120 kalendorinių dienų.
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Per terminą, skirtą sprendimui priimti, panašiai kaip pagal prašymo priėmimo sąlygas per prašymo
priėmimo procesą, sprendimą priimančios muitinės pareigūnas turi patikrinti atitiktį tam tikroms
sąlygoms ir kriterijams.
7.2.1 skirsnyje (Sąlygų ir kriterijų patikrinimas) parodyti sąlygų ir kriterijų patikrinimo etapai.
Kadangi vien prašymo gali nepakakti tam, kad būtų galima nuspręsti dėl leidimo suteikimo, muitinės
pareigūnas gali remtis pagalbiniais veiksmais, pavyzdžiui, prašyti pareiškėjo suteikti papildomos
informacijos, arba konsultuotis su valstybėmis narėmis, kurios yra susijusios su tuo prašymu arba
dalyvaus suteikiant leidimą, arba paprasčiausiai pratęsti sprendimo priėmimo terminą. Be to, sprendimo
priėmimo etapu verslininkas gali norėti atlikti tam tikrus pataisymus, susijusius su savo prašymu. Tuos
pataisymus turi tvarkyti muitinė.
7.2.2 skirsnyje (Papildomi veiksmai) aprašyti įvairūs pagalbiniai veiksmai, kuriuos galima atlikti prieš
suteikiant leidimą ir kuriais padedama tikrinti atitiktį sąlygoms ir kriterijams.
Galiausiai, remdamasis sąlygų ir kriterijų patikrinimų rezultatais ir atliktais pagalbiniais veiksmais,
muitinės pareigūnas galės priimti galutinį sprendimą ir suteikti verslininkui leidimą (arba jo nesuteikti).
7.2.3 skirsnyje (Sprendimo priėmimas ir pranešimas) aprašyti baigiamieji veiksmai, atliekami siekiant
suteikti leidimą, apie kurį bus pranešta pareiškėjui (kuris taps to sprendimo adresatu) ir susijusioms
valstybėms narėms.
Verslininkas bet kuriuo metu gali panorėti atšaukti savo prašymą dėl muitinės sprendimo priėmimo.
7.2.4 skirsnyje (Prašymo atsiėmimas) trumpai paaiškintas prašymo atsiėmimo procesas.
12 paveikslas. pateikta bendra pirmiau aprašyto sprendimo priėmimo proceso apžvalga.

12 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

7.2.1 SĄLYGŲ IR KRITERIJŲ PATIKRINIMAS
Muitinės pareigūno atliekamo sąlygų ir kriterijų patikrinimo eiga paprastai yra vienoda:
-

kai kurios sąlygos patikrinamos sistemoje (automatiniai patikrinimai);

-

kai kurias sąlygas patikrina muitinė (rankiniai patikrinimai);

-

remdamasis gautais rezultatais, muitinės pareigūnas nusprendžia, ar reikia papildomų veiksmų
(žr. 7.2.2 skirsnį). Jeigu atliktas bent vienas papildomas veiksmas, muitinės pareigūnas dar kartą
pradeda sąlygų ir kriterijų tikrinimą (po tų veiksmų užbaigimo).

Tolesniuose poskirsniuose išsamiai apibūdinti įvairūs patikrinimai, kuriuos reikia atlikti, priklausomai nuo
leidimo rūšies. Pažymėtina, kad tikrinamų sąlygų ir kriterijų sąrašas priklauso ne tik nuo leidimo rūšies,
bet ir nuo to, ar pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, ar ne.
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Muitinės leidimų sistemoje galima pagal pareiškėjo EORI kodą automatiškai patikrinti, ar pareiškėjas
yra tokio leidimo turėtojas.

Kad skaitytojui būtų lengviau greitai surasti sąlygas ir kriterijus dėl kiekvienos rūšies leidimo, kiekvienos
tolesnės lentelės viršutinės skilties dešinėje pusėje pateikti vienos ar kelių iš šių rūšių duomenys:
-

kodas, susidedantis iš leidimo rūšies kodo, prie kurio kai kuriais atvejais pridėta papildomų simbolių, kuriais
žymima konkreti situacija (pvz., CGU-30 – leidimas pateikti bendrąją garantiją su 30 proc. sumažinimu);

-

simbolis

reiškia patikrinimus, kuriuos atlieka muitinės pareigūnas (rankiniai patikrinimai);

-

simbolis

reiškia patikrinimus, kurie atliekami sistemoje (automatiniai patikrinimai);

-

simbolis

(raudona kortelė) reiškia, kad pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas;

-

simbolis

(tamsiai mėlyna kortelė) reiškia, kad pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas;

-

simbolis
(šviesiai pilka kortelė) reiškia, kad patikrinimai turi būti atliekami nepriklausomai nuo to, ar
pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas.

Be to, kai vieno konkretaus patikrinimo rezultatas reiškia, kad tikrintina viena arba daugiau sąlygų, lentelėje
daroma nuoroda į tą papildomą patikrinimą, kartu nurodant atitinkamą sąlygą. Ši nuoroda užrašoma formatu
„AUX-…“, daugtaškį („…“) pakeičiant unikaliu kodu.

7.2.1.1 Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis saugojimas
7.2.1.1.1

Leidimas pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros atveju) įtraukimo į
deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
EIR

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pateikti įrodymai, liudijantys apie aukštą pareiškėjo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti
prekybos ir, atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema sudaro galimybes tinkamai atlikti muitinį
tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Susijusi muitinės procedūra yra išleidimas į laisvą apyvartą, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas,
galutinis vartojimas, laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti, eksportas arba reeksportas
Tarp muitinių vykdomi standartizuoti informacijos mainai, kaip nustatyta ES Reglamento 2015/2446 181
straipsnyje.
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
42 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įtraukimas į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus.
Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
EIR

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Susijusi muitinės procedūra yra išleidimas į laisvą apyvartą, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas,
galutinis vartojimas, laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti, eksportas arba reeksportas
Tarp muitinių vykdomi standartizuoti informacijos mainai, kaip nustatyta ES Reglamento 2015/2446 181
straipsnyje
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
43 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įtraukimas į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus.
Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
7.2.1.1.2

Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą

Turi būti atlikti šie patikrinimai:
CCL

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Nurodyta procedūra yra išleidimas į laisvą apyvartą, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas, galutinis
vartojimas, laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti, eksportas arba reeksportas
Muitinės deklaracijos forma yra EIDR ir tenkinamos DA 150 straipsnyje nustatytos sąlygos
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
44 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Centralizuotas muitinis įforminimas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

CCL

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas
45 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Centralizuotas muitinis įforminimas

Kaip matote, šiuo atveju, kad būtų suteiktas leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, būtina turėti
AEOC arba AEOF leidimą. Todėl žmogaus atliekami (neautomatiniai) patikrinimai nuo šios padėties
nepriklauso, ir į šio sistemos atlikto patikrinimo rezultatą bus atsižvelgta tada, kai muitinės pareigūnas
priims savo galutinį sprendimą.
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Leidimas naudoti supaprastintą deklaraciją

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
SDE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjo arba leidimo turėtojo darbuotojai žino, kad reikia informuoti muitinę apie reikalavimų laikymosi
sunkumus
Pareiškėjo (leidimo turėtojo) licencijų ir leidimų gavimo procedūros yra tinkamos
Pareiškėjas nėra nuteistas už sunkų nusikaltimą ar padaręs reikšmingą muitų teisės aktų arba mokesčių
taisyklių pažeidimą
Yra nustatytos importo ir (arba) eksporto licencijų tvarkymo procedūros (kai taikoma)
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
46 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Supaprastinta deklaracija. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
SDE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Netaikoma

47 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Supaprastinta deklaracija. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

7.2.1.1.4

Leidimas naudotis įgaliotojo bananų svėrėjo statusu

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
AWB

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti būtinus tikrinimus
Pareiškėjas turi tinkamą svėrimo įrangą
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad svėrimas būtų atliekamas tinkamai

Pareiškėjas vykdo veiklą, susijusią su šviežių bananų, kurių KN kodas 0803 90 10 ir kuriems taikomas importo
muitas, importo, vežimo, sandėliavimo ar tvarkymo operacijomis
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
48 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis bananų svėrėjas. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
AWB

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas turi tinkamą svėrimo įrangą
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad svėrimas būtų atliekamas tinkamai

Pareiškėjas vykdo veiklą, susijusią su šviežių bananų, kurių KN kodas 0803 90 10 ir kuriems taikomas importo
muitas, importo, vežimo, sandėliavimo ar tvarkymo operacijomis
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
49 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis bananų svėrėjas. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
7.2.1.1.5

Leidimas naudotis savikontrole

Turi būti atlikti šie patikrinimai:
SAS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Susijusi muitinės procedūra yra išleidimas į laisvą apyvartą, muitinis sandėliavimas, laikinasis įvežimas,
galutinis vartojimas, laikinasis įvežimas perdirbti, laikinasis išvežimas perdirbti, eksportas arba reeksportas
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
50 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Savikontrolė

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

SAS

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas
51 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Savikontrolė

Kaip matote, šiuo atveju, kad būtų suteiktas leidimas naudotis savikontrole, būtina turėti AEOC arba
AEOF leidimą. Todėl žmogaus atliekami (neautomatiniai) patikrinimai nuo šios padėties nepriklauso, ir
į šio sistemos atlikto patikrinimo rezultatą bus atsižvelgta tada, kai muitinės pareigūnas priims savo
galutinį sprendimą.
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Leidimas turėti laikinojo saugojimo sandėlius

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TST

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

AUX-TST-A

Prašoma leisti naudoti kitas vietas

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad operacijos bus tinkamai atliekamos
Pareiškėjas tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti būtinus tikrinimus
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
52 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis saugojimas. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TST

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

AUX-TST-A

Prašoma leisti naudoti kitas vietas

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
53 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis saugojimas. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

AUX-TST-A – papildomas patikrinimas dėl laikinojo saugojimo (A): nepriklausomai nuo to, ar
pareiškėjas yra AEOC arba AEOF leidimo turėtojas, toliau nurodytas patikrinimas turi būti atliktas, jeigu
sąlygos „Prašymas yra dėl leidimo naudoti kitas vietas“ patikrinimo rezultatas yra teigiamas („Taip“):
TST-A

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Numatomas prekių gabenimas tarp skirtingų laikinojo saugojimo sandėlių

AUX-TST-B

54 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis saugojimas. Prašymas yra dėl leidimo naudoti kitas
vietas
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AUX-TST-B – papildomas patikrinimas dėl laikinojo saugojimo (B): nepriklausomai nuo to, ar
pareiškėjas yra AEOC arba AEOF leidimo turėtojas, toliau nurodytas patikrinimas turi būti atliktas, jeigu
sąlygos „Prašymas yra dėl prekių pergabenimo iš vieno laikinojo saugojimo sandėlio į kitą“
patikrinimo rezultatas yra teigiamas („Taip“):
TST-B

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Dėl laikinai saugomų prekių pergabenimo nepadidės sukčiavimo rizika

55 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis saugojimas. Prašymas yra dėl prekių pergabenimo iš
vieno laikinojo saugojimo sandėlio į kitą

7.2.1.2 Specialiosios procedūros
7.2.1.2.1

Leidimas turėti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CW1, CW2, CWP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Pareiškėjas tvarko atitinkamus apskaitos registrus laikydamasis muitinės nustatytos tvarkos
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad operacijos bus tinkamai atliekamos
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
56 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinis sandėliavimas. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CW1, CW2, CWP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
57 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinis sandėliavimas. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
IPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Numatytos priemonės, kuriomis nustatoma, kad perdirbtieji produktai yra gauti perdirbus prekes, kurioms
įforminta perdirbimo procedūra
AUX-IPO-ECO

Turi būti taikomas ekonominių sąlygų tikrinimas

Taikant laikomojo įvežimo perdirbti procedūrą nesudaromos galimybės išvengti importuojamoms prekėms
taikomų kilmės taisyklių ir kiekybinių apribojimų
Numatytos tinkamos priemonės, kuriomis nustatoma, ar yra įvykdytos Kodekso 223 straipsnyje nustatytos
ekvivalentiškų prekių
AUX-IPO-A

Taikomi gamybos priedai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas
turėtų būti atmestas

58 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas perdirbti. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

IPO

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje
Importo muito suma nustatoma pagal SMK 86 str. 3 dalį

AUX-IPO-B

59 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Laikinasis įvežimas perdirbti. Pareiškėjas nėra AEOC ar
AEOF leidimo turėtojas

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
IPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Numatytos priemonės, kuriomis nustatoma, kad perdirbtieji produktai yra gauti perdirbus prekes, kurioms
įforminta perdirbimo procedūra
AUX-IPO-ECO

Turi būti taikomas ekonominių sąlygų tikrinimas

Taikant laikomojo įvežimo perdirbti procedūrą nesudaromos galimybės išvengti importuojamoms prekėms
taikomų kilmės taisyklių ir kiekybinių apribojimų
Numatytos tinkamos priemonės, kuriomis nustatoma, ar yra įvykdytos Kodekso 223 straipsnyje nustatytos
ekvivalentiškų prekių
AUX-IPO-A

Taikomi gamybos priedai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas
turėtų būti atmestas

60 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas perdirbti. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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IPO

Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje

AUX-IPO-B

Importo muito suma nustatoma pagal SMK 86 str. 3 dalį

61 lentelė. Sąlygos, kurios patikrinamos sistemoje. Laikinasis įvežimas perdirbti. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

AUX-IPO-A – papildomas patikrinimas dėl laikinojo įvežimo perdirbti (A): nepriklausomai nuo to, ar
pareiškėjas yra AEOC arba AEOF leidimo turėtojas, toliau nurodytas patikrinimas turi būti atliktas, jeigu
sąlygos „Taikomi gamybos priedai“ patikrinimo rezultatas yra teigiamas („Taip“):
IPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą gali būti suteiktas gamybos priedams

62 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas perdirbti. Papildomas patikrinimas (B)

AUX-IPO-B – papildomas patikrinimas dėl laikinojo įvežimo perdirbti (B): nepriklausomai nuo to, ar
pareiškėjas yra AEOC arba AEOF leidimo turėtojas, toliau nurodytas patikrinimas turi būti atliktas, jeigu
sąlygos „Importo muito suma nustatoma pagal SMK 86 str. 3 dalį“ patikrinimo rezultatas yra
teigiamas („Taip“):
IPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Po perdirbimo negali būti ekonomiškai priimtinu būdu atkurtos prekių rūšinės charakteristikos arba būklė,
buvusi iki tos procedūros įforminimo
63 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas perdirbti. Papildomas patikrinimas (B)

AUX-IPO-ECO – papildomas patikrinimas dėl laikinojo įvežimo perdirbti ekonominių sąlygų: kai muitinės
pareigūnas užregistruoja, kad turi būti papildomai patikrintos ekonominės sąlygos, verslininkas yra
automatiškai apie tai informuojamas.
Tada muitinės pareigūnas susisiekia su Komisija3. Europos Komisijos Muitinės ekspertų grupė nuspręs
dėl ekonominių sąlygų tenkinimo ir apie
rezultatą praneš muitinės pareigūnui, kuris
užregistruos tą rezultatą sistemoje.
Kad Muitinės ekspertų grupė galėtų
nuspręsti dėl ekonominių sąlygų tenkinimo,
sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas ne
ilgiau kaip vieniems metams.

Kad nebūtų pažeisti galutiniai terminai, muitinės
pareigūnas, prieš pranešdamas Komisijai apie
tai, kad reikia patikrinti ekonomines sąlygas,
sistemoje užregistruos, ar sprendimo priėmimo
terminą būtina pratęsti.

3

Ryšiai su Komisija palaikomi ne Muitinės sprendimų sistemoje, o kitomis priemonėmis.
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Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
OPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Numatytos priemonės, kuriomis nustatoma, kad perdirbtieji produktai gauti perdirbus prekes, kurioms įforminta
perdirbimo procedūra
AUX-OPO-ECO

Turi būti taikomas ekonominių sąlygų tikrinimas

Numatytos tinkamos priemonės, kuriomis nustatoma, ar yra įvykdytos Kodekso 223 straipsnyje nustatytos
ekvivalentiškų prekių arba Kodekso 261 straipsnyje nustatytos standartinio prekių pakeitimo sistemos
naudojimo sąlygos =
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
64 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis išvežimas perdirbti. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
OPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Numatytos priemonės, kuriomis nustatoma, kad perdirbtieji produktai gauti perdirbus prekes, kurioms įforminta
perdirbimo procedūra
AUX-OPO-ECO

Turi būti taikomas ekonominių sąlygų tikrinimas

Yra nurodytos priemonės, kurias taikant nustatoma, kad tenkinamos ekvivalentiškų prekių naudojimo arba
standartinio prekių pakeitimo sistemos sąlygos
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
65 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis išvežimas perdirbti. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

AUX-OPO-ECO – papildomas patikrinimas dėl laikinojo išvežimo perdirbti ekonominių sąlygų: kai
muitinės pareigūnas užregistruoja, kad turi būti papildomai patikrintos ekonominės sąlygos, apie tai
automatiškai pranešama verslininkui.
Tada muitinės pareigūnas susisiekia su
Komisija4.
Europos
Komisijos
Muitinės
ekspertų grupė nuspręs dėl ekonominių sąlygų
tenkinimo ir apie rezultatą praneš muitinės
pareigūnui, kuris užregistruos tą rezultatą
sistemoje.

Kad Muitinės ekspertų grupė galėtų
nuspręsti dėl ekonominių sąlygų tenkinimo,
sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas ne
ilgiau kaip vieniems metams.

Kad nebūtų pažeisti galutiniai terminai, muitinės
pareigūnas, prieš pranešdamas Komisijai apie
4

Ryšiai su Komisija palaikomi ne Muitinės sprendimų sistemoje, o kitomis priemonėmis.
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tai, kad reikia patikrinti ekonomines sąlygas, sistemoje užregistruos, ar sprendimo priėmimo terminą
būtina pratęsti.
7.2.1.2.4

Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
EUS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą, nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Pareiškėjas tvarko atitinkamus apskaitos registrus laikydamasis muitinės nustatytos tvarkos
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad operacijos bus tinkamai atliekamos
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
66 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Galutinis vartojimas. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
EUS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą, nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
67 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Galutinis vartojimas. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TEA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą, nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Pareiškėjas tvarko atitinkamus apskaitos registrus laikydamasis muitinės nustatytos tvarkos
Pareiškėjas deramai užtikrina, kad operacijos bus tinkamai atliekamos
Pareiškėjas atitinkamai naudoja prekes arba organizuoja jų naudojimą, arba atlieka prekių perdirbimo
operacijas arba organizuoja jų vykdymą
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
68 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TEA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą, nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos
siekiamai gauti ekonominei naudai
Pareiškėjas yra pateikęs garantiją pagal SMK 89 straipsnį
Pareiškėjas atitinkamai naudoja prekes arba organizuoja jų naudojimą, arba atlieka prekių perdirbimo
operacijas arba organizuoja jų vykdymą
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
69 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Laikinasis įvežimas. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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7.2.1.3 Tranzitas
7.2.1.3.1

Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti Sąjungos tranzito
procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas reguliariai gaus prekes, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
70 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas reguliariai gaus prekes, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
71 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas. Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusu

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACT

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai gaus prekes, gabenamas per TIR operaciją, ir atitinkama SPM
pagrįstai mano, kad jis geba įvykdyti pareigas
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
72 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas TIR operacijoms. Pareiškėjas nėra AEO
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACT

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai gaus prekes, gabenamas atliekant TIR operaciją
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
73 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis gavėjas TIR operacijoms. Pareiškėjas yra AEO leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu, kurį įgijus galima įforminti Sąjungos tranzito
procedūrą

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACR

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
74 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis siuntėjas. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACR

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
75 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis siuntėjas. Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

67

Customs Decisions Business User Guide
Sprendimo priėmimas

7.2.1.3.4

RED.: 5.00

Leidimas naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
76 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis išdavėjas. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ACP

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
77 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Įgaliotasis išdavėjas. Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas naudoti specialias plombas

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
SSE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Prašyme nurodytos plombos yra muitinei priimtinos
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
78 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Specialios plombos. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
SSE

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Prašyme nurodytos plombos yra muitinei priimtinos
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
79 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Specialios plombos. Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TRD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
80 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Tranzito deklaracija su mažiau duomenų. Pareiškėjas nėra AEO
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
TRD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
81 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Tranzito deklaracija su mažiau duomenų. Pareiškėjas yra AEO
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Leidimas kaip muitinės deklaraciją naudoti elektroninį transporto dokumentą

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ETD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas vykdo daug skrydžių tarp Sąjungos oro uostų
Pareiškėjas galės užtikrinti ETD duomenų prieinamumą išvykimo muitinės įstaigai ir paskirties muitinės įstaigai
ir kad išvykimo muitinės įstaigai ir paskirties muitinės įstaigai būtų prieinami tie patys duomenys.
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas gali įrodyti aukštą savo veiklos ir prekių srautų valdymo lygį, kurį užtikrinanti prekybos ir,
atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema suteikia galimybes tinkamai atlikti muitinį tikrinimą
Pareiškėjas atitinka reikalavimus, taikomus kompetencijai ir profesinei kvalifikacijai
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
82 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Elektroninis transporto dokumentas. Pareiškėjas nėra AEO
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
ETD

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas/leidimo turėtojas reguliariai naudosis Sąjungos tranzito priemonėmis

Muitinė galės vykdyti Sąjungos tranzito procedūros priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų,
kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams
Pareiškėjas vykdo daug skrydžių tarp Sąjungos oro uostų
Pareiškėjas galės užtikrinti ETD duomenų prieinamumą išvykimo muitinės įstaigai ir paskirties muitinės įstaigai
ir kad išvykimo muitinės įstaigai ir paskirties muitinės įstaigai būtų prieinami tie patys duomenys
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
83 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Elektroninis transporto dokumentas. Pareiškėjas yra AEO leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

71

Customs Decisions Business User Guide
Sprendimo priėmimas

RED.: 5.00

7.2.1.4 Reguliariosios laivybos linijos
7.2.1.4.1

Leidimas steigti reguliariąsias laivybos linijas

Kai pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
RSS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivais gabenamos prekės jūroje nebus perkraunamos
Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivai pakeliui neįplauks į jokią Sąjungos uosto laisvąją zoną

Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivai pakeliui neįplauks į Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančioje
teritorijoje esančius uostus
Pareiškėjas įsipareigoja įregistruoti laivus, kuriuos ketina naudoti, pirmąjį uostą, iš kurio išplaukiama, ir uostus, į
kuriuos pakeliui ketinama įplaukti
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas įsipareigoja naudoti tik tam tikslui įregistruotus laivus
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
84 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Reguliariosios laivybos linijos. Pareiškėjas nėra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai pareiškėjas yra AEOC ar AEOF leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
RSS

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivais gabenamos prekės jūroje nebus perkraunamos
Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivai pakeliui neįplauks į jokią Sąjungos uosto laisvąją zoną

Pareiškėjas įsipareigoja, kad RLL laivai pakeliui neįplauks į Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančioje
teritorijoje esančius uostus
Pareiškėjas įsipareigoja įregistruoti laivus, kuriuos ketina naudoti, pirmąjį uostą, iš kurio išplaukiama, ir uostus, į
kuriuos pakeliui ketinama įplaukti
Pareiškėjas įsipareigoja naudoti tik tam tikslui įregistruotus laivus
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
85 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Reguliariosios laivybos linijos. Pareiškėjas yra AEOC ar AEOF
leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

72

Customs Decisions Business User Guide
Sprendimo priėmimas

RED.: 5.00

7.2.1.5 Kiti prašymai (standartinis procesas)
Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba atleidimą nuo
pareigos ją pateikti

7.2.1.5.1

Sąlygos ir kriterijai, kurie turi būti patikrinti suteikiant leidimą pateikti bendrąją garantiją, priklauso nuo
prašyme nurodomo skolų muitinei tipo, taip pat nuo sumažinimo, kurio prašoma dėl kiekvieno iš šių tipų
skolų, dydžio.
Pažymėtina, kad ne visų dydžių sumažinimų galima prašyti dėl visų tipų skolų muitinei. Galimi dydžiai
nurodyti tolesnėje lentelėje:
Skolos muitinei

Garantijos dydis (referencinio dydžio proc.)
100 % referencinio dydžio atitinkamos dalies
(nesumažinta)

Esama skola muitinei

30 % referencinio dydžio atitinkamos dalies
100 % referencinio dydžio atitinkamos dalies
(nesumažinta)
50 % referencinio dydžio atitinkamos dalies

Galinti atsirasti skola muitinei

30 % referencinio dydžio atitinkamos dalies
0 % referencinio dydžio atitinkamos dalies
(atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją)

86 lentelė. Garantijos dydžiai, kurių galima prašyti, priklausomai nuo skolų muitinei tipo

Kai neprašoma sumažinimo, dėl bet kokio tipo skolų, ir kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas,
turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-0

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas reguliariai naudojasi susijusia muitinės procedūra ir gali užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
87 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – be sumažinimo (bet kokia skola). Pareiškėjas
nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai neprašoma sumažinimo, dėl bet kokio tipo skolų, ir kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas,
turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-0

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Netaikoma

88 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – be sumažinimo (bet kokia skola). Pareiškėjas
yra AEO leidimo turėtojas
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Kai prašoma sumažinimo iki 30 proc., dėl galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas nėra AEO leidimo
turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-30-P

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas reguliariai naudojasi susijusia muitinės procedūra ir gali užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai,
taikomus bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui.
Pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį
Pareiškėjo arba leidimo turėtojo darbuotojams pateikti nurodymai informuoti muitinę kiekvieną sykį, kai
išaiškinami reikalavimų laikymosi sunkumai ir nustatyta muitinės informavimo procedūrą
Pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra
Per paskutinius trejus metus pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų, kitų
mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu dėl
muitų, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų
Pareiškėjas neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti
padengtas
Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
89 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 30 proc. sumažinimas (galima skola).
Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai prašoma sumažinimo iki 30 proc., dėl bet kokių galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas yra AEO
leidimo turėtojas, turi būti atliktas šis patikrinimas:
CGU-30-P

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
90 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 30 proc. sumažinimas (galima skola).
Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai prašoma sumažinimo iki 30 proc., dėl esamų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas nėra AEO leidimo
turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-30-E

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas reguliariai naudojasi susijusia muitinės procedūra ir gali užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai,
taikomus bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui.
Pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį
Pareiškėjo arba leidimo turėtojo darbuotojams pateikti nurodymai informuoti muitinę kiekvieną sykį, kai
išaiškinami reikalavimų laikymosi sunkumai ir nustatyta muitinės informavimo procedūrą
Pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra
Per paskutinius trejus metus pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų, kitų
mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu
Pareiškėjas neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti
padengtas
Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
91 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 30 proc. sumažinimas (esama skola).
Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai prašoma sumažinimo iki 30 proc., dėl bet kokių esamų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas yra AEO
leidimo turėtojas, turi būti atliktas šis patikrinimas:
CGU-30-E

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių referencinio dydžio sumai, kurios neapima garantija, padengti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
92 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 30 proc. sumažinimas (esama skola).
Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai prašoma sumažinimo iki 50 proc., dėl galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas nėra AEO leidimo
turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-50

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas reguliariai naudojasi susijusia muitinės procedūra ir gali užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai,
taikomus bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui.
Pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį
Pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra
Per paskutinius trejus metus pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų, kitų
mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu
Pareiškėjas neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti
padengtas
Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
93 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 50 proc. sumažinimas (galima skola).
Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai prašoma sumažinimo iki 50 proc., dėl galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas yra AEO leidimo
turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-50

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
94 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – 50 proc. sumažinimas (galimos skolos).
Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai prašoma atleisti nuo pareigos pateikti garantiją, dėl galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas nėra
AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-W

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas reguliariai naudojasi susijusia muitinės procedūra ir gali užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą
Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai,
taikomus bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui.
Pareiškėjas suteikia muitinei prieigą prie savo muitinės dokumentų ir, atitinkamais atvejais, prie savo transporto
registrų
Pareiškėjas turi logistikos sistemą, kuri identifikuoja prekes kaip Sąjungos arba ne Sąjungos prekes ir prireikus
rodo jų buvimo vietą
Pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį
Pareiškėjas taiko priimtinas apskaitos registrų ir informacijos saugojimo bei apsaugos nuo informacijos
praradimo procedūras
Pareiškėjo arba leidimo turėtojo darbuotojams pateikti nurodymai informuoti muitinę kiekvieną sykį, kai
išaiškinami reikalavimų laikymosi sunkumai ir nustatyta muitinės informavimo procedūrą
Pareiškėjas taiko deramas taiko deramas saugumo priemones savo kompiuterinei sistemai apsaugoti nuo
neteisėto įsilaužimo ir savo dokumentams saugiai laikyti
Pareiškėjui nėra taikoma bankroto procedūra
Per paskutinius trejus metus pareiškėjas vykdė savo finansinius įsipareigojimus, susijusius su muitų, kitų
mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, renkamų už prekių importą ar eksportą arba su jais susijusių, mokėjimu
Pareiškėjas neturi neigiamo grynojo turto, išskyrus atvejus, kai šis neigiamas grynasis turtas gali būti
padengtas
Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Pareiškėjas taiko priimtinas naudojimosi licencijomis ir leidimais, suteiktais taikant prekybos politikos
priemones arba susijusiais su prekyba žemės ūkio produktais, procedūras
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
95 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją
(galimos skolos). Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.

Kai prašoma atleisti nuo pareigos pateikti garantiją, dėl galimų skolų muitinei, ir kai pareiškėjas yra
AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CGU-W

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas turi pakankamai finansinių išteklių savo pareigoms, susijusioms su referencinio dydžio dalimi,
kurios neapima garantija, įvykdyti
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
96 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Bendroji garantija – atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją
(esamos skolos). Pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas
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Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
Visais minėtais atvejais jokio konkretaus patikrinimo sistemoje neatliekama.
7.2.1.5.2

Leidimas atidėti mokėtino muito mokėjimą, jei leidimas nesuteikiamas dėl vienintelės
operacijos

Nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atliktas šis patikrinimas:
DPO

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė
Yra numatytos garantijos nuostatos
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas

97 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Mokėjimo atidėjimas. Pareiškėjas yra (nėra) AEO leidimo
turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
Jokio konkretaus patikrinimo sistemoje neatliekama.
7.2.1.5.3

Sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymo supaprastinimo leidimas

Kai pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CVA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų, taip pat
nėra duomenų apie sunkius nusikaltimus, susijusius su pareiškėjo ekonomine veikla
Pareiškėjas naudoja apskaitos sistemą, atitinkančią toje valstybėje narėje, kurioje laikomi jo apskaitos registrai,
taikomus bendruosius apskaitos principus ir patogią audito metodais pagrįstam muitiniam tikrinimui.
Pareiškėjas turi administracinę organizaciją, atitinkančią jo verslo rūšį ir dydį
Esamomis aplinkybėmis taikant Kodekso 166 straipsnyje nurodytas procedūras administracinės išlaidos būtų
neproporcingai didelės
Nustatyta muitinė vertė nedaug skirtųsi nuo vertės, nustatytos neturint leidimo
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
98 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinis įvertinimas. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
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Kai pareiškėjas yra AEO leidimo turėtojas, turi būti atlikti šie patikrinimai:
CVA

Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė

Esamomis aplinkybėmis taikant Kodekso 166 straipsnyje nurodytas procedūras administracinės išlaidos būtų
neproporcingai didelės
Nustatyta muitinė vertė nedaug skirtųsi nuo vertės, nustatytos neturint leidimo
Sprendimą priimanti muitinės įstaiga patvirtina, kad nėra kitų priežasčių, dėl kurių prašymas turėtų būti
atmestas
99 lentelė. Sąlygos, kurias turi patikrinti muitinė. Muitinis įvertinimas. Pareiškėjas nėra AEO leidimo turėtojas

Įsidėmėtina, kad jeigu nurodoma, kad leidimas galėtų būti nesuteiktas dėl kitų sąlygų, muitinės
pareigūnas turi nurodyti tas sąlygas.
Visais minėtais atvejais jokio konkretaus patikrinimo sistemoje neatliekama.

7.2.2 PAPILDOMI VEIKSMAI
Per sprendimo priėmimo procesą yra įvairių pagalbinių veiksmų, kurie gali būti atliekami prieš suteikiant
leidimą ir padedant tikrinti atitiktį sąlygoms ir kriterijams. Proceso dalimi gali būti šie veiksmai:
-

konsultavimasis su susijusia (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jei sprendimas turi poveikį
kitai valstybei narei, o ne tai, kurioje yra sprendimą priimanti muitinė, ta kita valstybė narė
dalyvauja sprendimo priėmimo procese. Su kai kuriomis valstybėmis narėmis bus
pasikonsultuota per tam tikrą terminą;

-

papildomos informacijos prašymas. Kuriame nors sprendimo priėmimo proceso etape muitinės
pareigūnas gali suprasti, kad neturi visos informacijos, kurios reikia sprendimui priimti. Tokiu
atveju muitinės pareigūnas paprašo verslininko suteikti papildomos informacijos. Prašomą
informaciją verslininkas turėtų atsiųsti per muitinės pareigūno nustatytą terminą. Tas terminas
negali būti ilgesnis nei 30 dienų. Muitinės pareigūnas patikrina pateiktą papildomą informaciją,
ar ji atitinka lūkesčius;

-

pataisymų tvarkymas. Per sprendimo priėmimo procesą verslininkui leidžiama atlikti
pataisymus, kad užtikrintų reikiamų sąlygų ir kriterijų laikymąsi, taigi gautų prašomą leidimą.
Verslininkas taip pat pasiūlo terminą, per kurį jis atliks pataisymus. Verslininkas gali atlikti
pataisymus tik tada, kai muitinės pareigūnas patvirtina ir tuos pataisymus, ir siūlomą terminą.
Jei muitinės pareigūnas siūlomus pataisymus atmeta, verslininkas gali savo nuožiūra pateikti
kitą pasiūlymą dėl pataisymų. Apie pataisymus informuojamos ir kitos susijusios valstybės
narės. Kai verslininkas praneša, kad pataisymai atlikti, muitinės pareigūnas patikrina, ar jie
atitinka lūkesčius;

-

sprendimo priėmimo termino pratęsimas. Jei muitinės pareigūnas negali priimti sprendimo per
nustatytą terminą, jis gali nuspręsti tą terminą pratęsti. Galimas termino pratęsimas skiriasi
priklausomai nuo to, ar muitinės pareigūnui reikia atlikti tyrimus dėl pareiškėjo. Pranešimas
verslininkui priklauso nuo to, ar tai gali pakenkti tyrimui, ar ne.

Šie papildomi veiksmai yra toliau išsamiai aprašyti jiems skirtuose skyriuose.

7.2.3 SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR PRANEŠIMAS
Kai tik patikrinama atitiktis visoms sąlygoms ir kriterijams ir įsitikinama, kad muitinės pareigūnui nereikia
imtis papildomų veiksmų, jis sistemoje užregistruoja, ar ketina priimti palankų sprendimą, ar ne.
Palankaus sprendimo atveju jis užregistruos visus suteikiamo leidimo ir jo turėtojo duomenis, taip pat
apie tą leidimą bus pranešta susijusiai valstybei narei.
Nepalankaus sprendimo atveju pareiškėjas bus informuotas apie priežastis, kuriomis pagrįstas
numatomas priimti sprendimas, ir turės teisę išreikšti savo nuomonę (per teisės būti išklausytam
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procesą), kurią privalės išnagrinėti muitinės pareigūnas. Tada muitinės pareigūnas gali pakeisti savo
ketinimą priimti palankų sprendimą ir, jei sprendimas bus palankus, suteikti leidimą.
Kai priimamas palankus sprendimas, tam sprendimui suteikiamas automatiškai sugeneruotas ir unikalus
sprendimo registracijos numeris. Jo struktūra tokia:
[Valstybės kodas] [leidimo rūšies kodas] [kiti simboliai]
Pavyzdys: BETSTBE000001-2018-PNC2366
Šiame pavyzdyje:
-

valstybės kodas yra už prašymo nagrinėjimą atsakingos muitinės valstybės ISO dviraidis
kodas (šiame pavyzdyje – Belgijos kodas BE);

-

leidimo rūšies kodas (šiame pavyzdyje – TST);

-

kiti simboliai, generuojami automatiškai (daugiausia 29 simboliai, šiame pavyzdyje BE0000012018-PNC2366). Kiti simboliai CDMS sistemoje parenkami pagal šį nustatytą algoritmą5:
o

sprendimą priimanti muitinė;

o

brūkšnelis („-“);

o

einamieji metai;

o

brūkšnelis („-“);

o

3 atsitiktinės raidės;

o

didėjantis skaičius.

Kai sprendimas dėl leidimo yra palankus ir leidimas suteikiamas adresatui, ir kai pareiškėjas savo
prašyme yra nurodęs, kad sutinka būti paskelbtas leidimų turėtojų sąraše, šis sąrašas atnaujinamas tam
skirtoje interneto svetainėje, įtraukiant tokius
duomenis:
-

leidimo turėtoją;

-

leidimo rūšį;

-

įsigaliojimo datą arba, jei tinka, galiojimo
laikotarpį;

-

valstybę narę, kurioje yra sprendimą priimanti
muitinė;

-

kompetentingą / prižiūrinčiąją muitinės įstaigą.

TERMINIJA
Kai suteikiamas leidimas, pareiškėjas
tampa leidimo turėtoju.
Šie du žodžiai dokumentuose vartojami
siekiant skirti prašymo tvarkymą nuo
leidimo valdymo, tačiau pažymėtina, kad
pareiškėjas ir leidimo turėtojas yra tas pats
asmuo.

Jei galutinis sprendimas tebėra nepalankus
pareiškėjui, jis turi teisę tą sprendimą apskųsti. Šis procesas išsamiau paaiškintas tolesniame skirsnyje.

7.2.4 PRAŠYMO ATSIĖMIMAS
Panašiai kaip ir per prašymo priėmimo procesą, verslininkas gali prašyti leisti atsiimti prašymą dėl
leidimo bet kuriuo metu prieš tai, kai priimamas sprendimas suteikti leidimą arba jo nesuteikti. Kai
prašymo atsiėmimas patvirtinamas sistemoje, muitinė nebegali nagrinėti to prašymo ir jokių tolesnių
veiksmų dėl to konkretaus prašymo imtis nebegalima.
Tada verslininkas gali savo nuožiūra vėl prašyti naujo leidimo, pateikdamas naują prašymą priimti
muitinės sprendimą.

Pažymėtina, kad anksčiau išduoto leidimo (popierinės formos leidimo, įtraukiamo į sistemą) kodo negalima sudaryti tuo pačiu
būdu. Jeigu jį bus bandoma įtraukti į sistemą, jis bus atmestas.

5
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8 PATAISYMŲ VALDYMAS
8.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• muitinės, su kuriomis konsultuojamasi.

8.2 VEIKLA
Pataisymų valdymo procesas yra sprendimo priėmimo proceso dalis. 13 paveikslas. pateikta bendra
sprendimo priėmimo proceso apžvalga. Pataisymų valdymo procesas yra vienas iš pagalbinių veiksmų.

13 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

Per sprendimo priėmimo procesą verslininkui leidžiama atlikti pataisymus, kad užtikrintų sąlygų ir
kriterijų laikymąsi, taigi jam būtų suteiktas prašomas leidimas. Verslininkas gali siūlyti atlikti pataisymus
po to, kai priimamas prašymas, bet prieš tai, kai priimamas sprendimas.
14 paveikslas. pateikta bendra pataisymų valdymo proceso apžvalga.
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14 paveikslas. Bendra pataisymų valdymo proceso apžvalga

Pataisymų valdymo procesas pradedamas, kai verslininkas pateikia siūlomus pataisymus. Pataisymas
– tai pateikiama informacija, kuri yra svarbi, kai muitinės pareigūnas atlieka bet kokį reikiamą patikrinimą
ir kuri padeda priimti palankų sprendimą ir jį patvirtinti. Toks patikrinimas yra bet kuris iš 3 skyriuje
„Sprendimo priėmimas“ išvardytų patikrinimų. Kartu su pataisymais verslininkas pasiūlo terminą, per
kurį jis atliks siūlomus pataisymus. Siūlomas terminas nėra ribojamas, bet tai turėtų būti pagrįstas
laikotarpis, reikalingas siūlomiems pataisymams atlikti.
Muitinės pareigūnas turi priimti sprendimą dėl siūlomų pataisymų. Galimas šio sprendimo rezultatas:
-

pasiūlymui pritariama – muitinės pareigūnas sutinka ir su pataisymais, ir su jų atlikimo terminu;

-

pasiūlymui nepritariama – muitinės pareigūnas nesutinka su pataisymais arba su jų atlikimo
terminu, arba su abiem dalykais.

Jei muitinės pareigūnas dėl bet kokios priežasties nusprendžia atmesti siūlomus pataisymus,
verslininkui turi būti apie tai pranešta, kartu pateikiant išsamią informaciją apie jų atmetimą. Šiuo atveju
verslininkas gali savo nuožiūra pateikti naują pasiūlymą dėl pataisymų.
Jei siūlomiems pataisymams pritariama, muitinės pareigūnas turi ištirti, ar reikia pratęsti sprendimo
priėmimo terminą. Galimos tokios situacijos:
-

muitinės pareigūnas nusprendžia pratęsti esamą terminą ir sistemoje užregistruoja naująjį
terminą. Apie naująjį sprendimo priėmimo terminą pranešama verslininkui;

-

terminas lieka tas pats ir pranešimas verslininkui nesiunčiamas.

Kai sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas, Muitinės sprendimų sistemoje automatiškai patikrinama,
ar tuo metu yra konsultuojamasi su viena arba daugiau valstybių narių. Jei tuo metu vyks bent viena
konsultacija, muitinės pareigūnas sistemoje užregistruos, ar reikės pratęsti konsultavimosi su ta
valstybe nare arba valstybėmis narėmis terminą. Jei jis nuspręs terminą pratęsti, apie tai bus pranešta
atitinkamai valstybei narei arba valstybėms narėms.
Jei pareiškėjas neatlieka pataisymų per nustatytą terminą, šis procesas paprasčiausiai baigiamas.
Kita vertus, kai verslininkas atlieka pataisymus per nustatytą terminą, jis praneša apie tuos pataisymus
muitinės pareigūnui ir pateikia įrodymų, kad pataisymai atlikti.
Muitinės pareigūnas galiausiai turi patikrinti, ar atlikti pataisymai atitinka lūkesčius. Tada jis užregistruoja
šio patvirtinimo rezultatą.
Jei tuo metu vyks bent viena konsultacija su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), tai valstybei narei arba
valstybėms narėms bus automatiškai pranešta apie atliktus pataisymus. Valstybės narės, su kuria
konsultuojamasi, muitinės pareigūnas gali į tai atsižvelgti tikrindamas atitiktį sąlygoms ir kriterijams.
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9 PAPILDOMOS INFORMACIJOS PRAŠYMAS
9.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• muitinės, su kuriomis konsultuojamasi.

9.2 VEIKLA
Papildomos informacijos prašymo procesas yra sprendimo priėmimo proceso dalis. 15 paveikslas.
pateikta bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga. Papildomos informacijos prašymo procesas yra
vienas iš pagalbinių veiksmų.

15 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

Jeigu muitinės pareigūnas mano, kad jo turimos informacijos nepakanka sprendimui priimti, jis gali
prašyti verslininko suteikti papildomos informacijos. Tuo pat metu muitinės pareigūnas pratęs sprendimo
priėmimo terminą, pridėdamas terminą, suteiktą verslininkui, kad jis pateiktų prašomą papildomą
informaciją.
16 paveikslas. pateikta bendra papildomos informacijos prašymo proceso apžvalga.
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16 paveikslas. Bendra papildomos informacijos prašymo proceso apžvalga

Papildomos informacijos prašymo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, jog neturi
pakankamai informacijos, kad galėtų priimti sprendimą. Norėdamas prašyti šios informacijos iš
verslininko, muitinės pareigūnas turi aiškiai apibrėžti, kokios informacijos prašoma. Prašoma informacija
yra susijusi su muitinės pareigūno atliekamais (sąlygų ir kriterijų) patikrinimais. Kartu muitinės
pareigūnas turi nustatyti terminą, per kurį verslininkas turi pateikti prašomą informaciją. Pažymėtina, kad
šis terminas negali būti ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų.

Kai verslininko paprašoma pateikti papildomos informacijos, muitinės pareigūnas gali neturėti
galimybės toliau tikrinti sąlygų ir kriterijų, reikalingų priimant sprendimą. Todėl sprendimo priėmimo terminas
automatiškai pratęsiamas, pridedant tokį patį laikotarpį kaip tas, kuris suteiktas verslininkui.

Verslininkui automatiškai pranešama apie papildomos informacijos prašymą ir apie atitinkamą terminą,
per kurį reikia pateikti informaciją. Verslininkas į prašymą pateikti papildomos informacijos gali reaguoti
dvejopai:
•
•

verslininkas įvykdo prašymą ir pateikia prašomą informaciją per nustatytą terminą;
verslininkas prašomos informacijos nepateikia laiku arba visai jos nepateikia.

Pažymėtina, kad jei baigiasi terminas, per kurį galima gauti papildomos informacijos, vien tai dar
nereiškia, kad bus priimtas nepalankus sprendimas dėl to prašymo. Muitinės pareigūnas gali
dar kartą paprašyti papildomos informacijos.

Kai verslininkas pateikia papildomą informaciją, muitinės pareigūnas patikrina, ar pateikta informacija
atitinka lūkesčius. Jei pateikta informacija yra tinkama, ja bus pasinaudota per sprendimo priėmimo
procesą tikrinant sąlygas ir kriterijus. Jei paaiškėja, kad pateikta papildoma informacija nėra teisinga,
arba jos nepakanka, muitinės pareigūnas gali savo nuožiūra vėl prašyti verslininko suteikti papildomos
informacijos, tiksliai nurodydamas, kokią informaciją tikisi gauti.
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Jei vyksta bent viena konsultacija su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), tai valstybei narei arba valstybėms
narėms bus automatiškai pranešta apie papildomą informaciją, verslininko pateiktą sprendimą
priimančiai muitinei. Valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, muitinės pareigūnas gali į tai atsižvelgti
tikrindamas atitiktį sąlygoms ir kriterijams.
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10 SPRENDIMO PRIĖMIMO TERMINO PRATĘSIMAS
10.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė.

10.2 VEIKLA
Termino pratęsimo procesas yra sprendimo priėmimo proceso dalis. 17 paveikslas. pateikta bendra
sprendimo priėmimo proceso apžvalga. Termino pratęsimo procesas yra vienas iš pagalbinių veiksmų.

17 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

Per sprendimo priėmimo procesą muitinės pareigūnas gali prašyti pratęsti terminą, kai negali priimti
sprendimo per sprendimo priėmimo procesui skirtą 30–120 kalendorinių dienų terminą (kaip nurodyta
skirsnyje dėl sprendimo priėmimo proceso).
18 paveikslas. pateikta bendra termino pratęsimo proceso apžvalga.
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18 paveikslas. Bendra termino pratęsimo proceso apžvalga

Kai muitinės pareigūnas negali priimti sprendimo per standartinį 30–120 kalendorinių dienų terminą, jis
gali sistemoje užregistruoti prašymą, kad sprendimo priėmimo terminas būtų pratęstas. Galimos tokios
situacijos:
-

muitinės pareigūnas prašo pratęsti terminą, nes negali priimti sprendimo per standartinį
sprendimui priimti skirtą terminą;

-

kai yra rimtų priežasčių įtarti, kad yra pažeisti muitų teisės aktai, ir muitinės pareigūnas atlieka
tyrimus dėl atitinkamo verslininko, muitinės pareigūnas gali prašyti pratęsti atliekamų tyrimų
terminą.

Minėtais atvejais terminai skiriasi. 100 lentelė. išvardyti ilgiausi įvairiais sprendimo priėmimo proceso
pratęsimo atvejais leidžiami terminai.
Pratęsimo pobūdis

Terminas

Pratęsti terminą prašo muitinės pareigūnas, kuris negali priimti sprendimo per
standartinį terminą

Ne ilgiau kaip
30 dienų

Pratęsti terminą prašo muitinės pareigūnas, kuris atlieka tyrimus dėl
atitinkamo verslininko

Ne ilgiau kaip
9 mėn.

100 lentelė. Įvairaus pobūdžio pratęsimų, įmanomų per sprendimo priėmimo procesą, leidžiamų terminų apžvalga

Pratęsti sprendimo priėmimo terminą galima prašyti kelis kartus, tačiau bendras terminas negali viršyti
100 lentelė. nustatytų reikšmių. Terminų vertinimas ir patvirtinimas yra valdomas Muitinės sprendimų
sistemoje. Jeigu bendras termino pratęsimas per konkretų sprendimo priėmimo procesą yra trumpesnis,
negu nustatyta 100 lentelė., termino pratęsimo prašymas sistemoje patenkinamas. Jei ne, prašymas
pratęsti terminą atmetamas. Abiem atvejais muitinės pareigūnas informuojamas apie rezultatą.
Kai prašymas pratęsti terminą patenkinamas, verslininkui pranešama apie priežastis, dėl kurių
sprendimo priėmimo terminas pratęstas, taip pat apie naująjį sprendimo priėmimo terminą.
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Pranešimo verslininkui išimtis
-

Jeigu muitinės pareigūnas atlieka tyrimus, jis turi nustatyti, ar pranešimas verslininkui
nepakenks tyrimui. Jei pranešimas galėtų pakenkti atliekamiems tyrimams, verslininkui
apie termino pratęsimą nebus pranešta.
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TIPO)

SU

SUSIJUSIOMIS

11.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Sprendimą priimanti muitinė;
• muitinės, su kuriomis konsultuojamasi.

11.2 VEIKLA
Konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis procesas yra sprendimo priėmimo proceso dalis.
19 paveikslas. pateikta bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga. Konsultavimosi su susijusiomis
valstybėmis narėmis procesas yra vienas iš pagalbinių veiksmų.

Įsidėmėtina, kad (I tipo) konsultacijos tinka tik dėl leidimų:
standartinių procedūrų grupėje, išskyrus bendrąją garantiją;
muitinės procedūros įforminimo prekėms ir laikinojo saugojimo grupėje, išskyrus centralizuotą
muitinį įforminimą ir laikinąjį saugojimą;
RSS grupėje;
įgaliotojo išdavėjo, elektroninio transporto dokumento ir supaprastintos deklaracijos, kurioje
pateikiama mažiau duomenų, atveju.

-

Be to, konsultavimasis su susijusiomis valstybėmis narėmis yra neprivalomas arba privalomas,
priklausomai nuo leidimo rūšies. Konsultavimasis (I tipo) yra privalomas RSS ir ETD atveju. Kitais
atvejais jis yra neprivalomas.

30 - 120 days
(+ extensions )
Not Granted

Accepted
Application

Verify Conditions
and Criteria

Take Decision
& Notify

Granted

+
Supported by

Auxiliary Activities

19 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

Kai priimant muitinės sprendimą dalyvauja viena arba daugiau valstybių narių (kartu su sprendimą
priimančia muitine), muitinės pareigūnas gali konsultuotis su tomis susijusiomis valstybėmis narėmis dėl
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sąlygų ir kriterijų, kuriuos reikia patikrinti. Susijusios valstybės narės yra tos, kurias pareiškėjas nurodo
savo prašyme priimti muitinės sprendimą (duomenų elementas „Galiojimo teritorija“). Dėl tų rūšių
leidimų, dėl kurių konsultuotis neprivaloma, muitinės pareigūnas turi pasirinkti valstybes nares, su
kuriomis bus konsultuojamasi, iš susijusių valstybių narių sąrašo. Dėl tų rūšių leidimų, dėl kurių
konsultuotis privaloma, automatiškai konsultuojamasi su visomis susijusiomis valstybėmis narėmis.
Konsultavimosi prašyme pateikiamas sąlygų ir kriterijų, kuriuos reikia patikrinti, sąrašas ir atitinkamas
terminas, per kurį reikia pateikti konsultavimosi rezultatą. Dėl minėtų rūšių leidimų teisiškai nustatytas
terminas yra 45 dienos, išskyrus RSS, – pastaruoju atveju nustatytas terminas yra 15 dienų.
20 paveikslas. pateikta bendra konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis proceso apžvalga.

20 paveikslas. Bendra konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis proceso apžvalga

Šis procesas pradedamas per sprendimo priėmimo procesą, kai muitinės pareigūnui reikia
pasikonsultuoti dėl sąlygų ir kriterijų su susijusia valstybe nare. Susijusios valstybės narės muitinės
pareigūnui siunčiamame konsultavimosi prašyme pateikiama:
-

prašymo registracijos numeris, pagal kurį turi būti pateiktas konsultavimosi rezultatas;

-

sąlygos ir kriterijai, kuriuos reikia patikrinti;

-

konsultavimosi pabaigos terminas.

Gavęs prašymą, muitinės, su kuria konsultuojamasi, pareigūnas pradeda tikrinti reikiamas sąlygas ir
kriterijus.
Yra du galimi šio patikrinimo rezultatai:
-

nustatoma, kad sąlygų ir kriterijų yra laikomasi;

-

nustatoma, kad bent vienos sąlygos arba kriterijaus nesilaikoma.

Baigus šį patikrinimą, konsultavimosi rezultatas, įskaitant visų reikiamų patikrų patvirtinimą, yra
automatiškai nusiunčiamas atgal sprendimą priimančios muitinės pareigūnui.

90

Customs Decisions Business User Guide
Konsultavimasis (I tipo) su susijusiomis valstybėmis narėmis

RED.: 5.00

Kai visos konsultacijos bus baigtos, muitinės pareigūnas užregistruos galutinį konsultavimosi rezultatą
(teigiamą arba neigiamą) kartu su jo pagrindimu. Tada jis galės toliau tikrinti atitiktį sąlygoms ir
kriterijams, remdamasis atskirais šio konsultavimosi rezultatais.
Jeigu institucijos, su kuriomis konsultuojamasi,
tikrindamos sąlygas ir kriterijus supranta, kad
pasiūlyto termino nepakanka patikrinimui atlikti,
tos muitinės, su kuria konsultuojamasi,
pareigūnas gali prašyti sprendimą priimančios
muitinės šį terminą pratęsti. Sprendimą
priimančios muitinės pareigūnui bus pranešta
apie tokį prašymą ir jis jį patenkins arba atmes.

Muitinės,
su
kuria
konsultuojamasi,
pareigūnas gali prašyti tik vieną kartą pratęsti
terminą.

Jeigu muitinės pareigūnas patenkina prašymą pratęsti terminą, Muitinės sprendimų sistemoje
konsultavimosi su ta valstybe nare terminas automatiškai pratęsiamas. Tada tos valstybės narės, su
kuria konsultuojamasi, muitinės pareigūnui bus pranešta apie prašymo, pateikto dėl termino pratęsimo,
rezultatą. Tai gali būti vienas iš šių pranešimų:
-

prašymas pratęsti terminą patenkinamas. Šiame pranešime taip pat pateikiama informacija apie
atitinkamą pratęsimą (dienų skaičių) ir naująją konsultavimosi proceso pabaigos datą;

-

prašymas pratęsti terminą atmetamas. Šiame pranešime taip pat nurodoma atmetimo priežastis.

Kai valstybė narė, su kuria konsultuojamasi, neatsiunčia konsultavimosi rezultato per nustatytą terminą,
laikoma, kad šioje valstybėje narėje, su kuria konsultuotasi, sąlygų ir kriterijų yra laikomasi.
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TIPO)

SU

SUSIJUSIOMIS

12.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės / muitinės, su kuriomis konsultuojamasi.

12.2 VEIKLA
Konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis procesas yra sprendimo priėmimo proceso dalis.
21 paveikslas. pateikta bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga. Konsultavimosi su susijusiomis
valstybėmis narėmis procesas yra vienas iš pagalbinių veiksmų.

-

Įsidėmėtina, kad (II tipo) konsultacijos tinka tik dėl leidimų:
specialiųjų procedūrų grupėje;
centralizuoto muitinio įforminimo ir laikinojo saugojimo atveju;
bendrosios garantijos atveju.

Be to, konsultavimasis su susijusiomis valstybėmis narėmis yra neprivalomas arba privalomas,
priklausomai nuo leidimo rūšies. Konsultavimasis (II tipo) yra privalomas CCL ir TST atveju. Kitais atvejais
jis yra neprivalomas.

30 - 120 days
(+ extensions )
Not Granted

Accepted
Application

Verify Conditions
and Criteria

Take Decision
& Notify

Granted

+
Supported by

Auxiliary Activities

21 paveikslas. Bendra sprendimo priėmimo proceso apžvalga

Kai priimant muitinės sprendimą dalyvauja (kartu su sprendimą priimančia muitine) viena arba daugiau
valstybių narių, muitinės pareigūnas gali prašyti susijusios valstybės narės arba valstybių narių patvirtinti
leidimo projektą. Susijusios valstybės narės yra tos, kurias pareiškėjas nurodo savo prašyme priimti
muitinės sprendimą (duomenų elementas „Galiojimo teritorija“). Dėl tų rūšių leidimų, dėl kurių
konsultuotis neprivaloma, muitinės pareigūnas turi pasirinkti valstybes nares, su kuriomis bus
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konsultuojamasi, iš susijusių valstybių narių sąrašo. Dėl tų rūšių leidimų, dėl kurių konsultuotis
privaloma, automatiškai konsultuojamasi su visomis susijusiomis valstybėmis narėmis.
22 paveikslas. pateikta bendra konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis proceso apžvalga.

22 paveikslas. Bendra konsultavimosi su susijusiomis valstybėmis narėmis proceso apžvalga

Šis procesas dėl įvairių minėtų rūšių leidimų pradedamas skirtingai:
-

centralizuotas muitinis įforminimas ir laikinasis saugojimas: valstybės narės, su kuriomis
būtina konsultuotis, yra nustatomos sistemoje;

-

specialiosios procedūros ir bendroji garantija: muitinės pareigūnas dėl kiekvienos susijusios
valstybės narės užregistruoja, ar su ja yra susitarta, užuot prašius išankstinio sutikimo, suteikti
informaciją, ar yra susitarta nesikonsultuoti. Galimi rezultatai:
o kiekvienai valstybei narei, su kuria susitarta, užuot prašius duoti išankstinį sutikimą,
suteikti informaciją, bus nusiųstas paprastas pranešimas apie būsimą leidimą, ir toliau
konsultuotis nereikės;
o dėl kiekvienos valstybės narės, su kuria susitarta nesikonsultuoti, procesas bus
užbaigtas;
o dėl kiekvienos kitos valstybės narės, su kuria reikės konsultuotis, procesas bus
tęsiamas.

Jeigu konsultavimosi procesas tęsiamas, muitinės pareigūnas prašo susijusių valstybių narių patvirtinti
leidimo projektą arba atsiųsti savo prieštaravimus. Į valstybės narės arba valstybių narių, su kuriomis
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konsultuojamasi, muitinės pareigūnui pateikiamą konsultavimosi prašymą įtraukiami, be kita ko, šie
elementai:
-

priimtas prašymas;

-

leidimo projektas;

-

tikrinimo planas (jei taikoma);

-

terminas, per kurį reikia pateikti sutikimą arba prieštaravimus dėl leidimo projekto.

Valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, muitinės pareigūnas turi pateikti sutikimą arba
prieštaravimus dėl leidimo projekto per konkretų terminą. Terminas, per kurį reikia pateikti sutikimą arba
prieštaravimus dėl leidimo projekto, yra teisiškai nustatytas ir skiriasi priklausomai nuo leidimo rūšies,
kaip parodyta 101 lentelė..

Sutikimo / prieštaravimų
pateikimo terminas
(dienomis)

Leidimo rūšis

Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis saugojimas
Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą

45

Laikinojo saugojimo leidimas

30

Specialiosios procedūros
Visi leidimai

30

Standartinės procedūros
Leidimas dėl bendrosios garantijos

30

101 lentelė. Terminas, per kurį reikia pateikti sutikimą arba prieštaravimus

Kai susijusios valstybės narės muitinės pareigūnas gauna konsultavimosi prašymą, jis turėtų atlikti
tokius veiksmus:
-

sutikti su pateiktu leidimo projektu arba

-

pateikti prieštaravimus dėl leidimo projekto.

Kai susijusios valstybės narės muitinės pareigūnas dėl leidimo projekto nepateikia nei sutikimo, nei
prieštaravimų per reikiamą terminą, automatiškai laikoma, kad valstybė narė, su kuria konsultuojamasi,
sutiko su tuo leidimo projektu.
Jeigu susijusios valstybės narės muitinės pareigūnas sutinka su siūlomu leidimo projektu, jis apie tai
informuoja sprendimą priimančią muitinę ir jam nieko daugiau daryti nereikia. Sprendimą priimančios
muitinės pareigūnas bus informuotas apie tą konsultavimosi rezultatą.
Jeigu valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, muitinės pareigūnas leidimo projektui nepritaria, jis turi
pareikšti prieštaravimus ir juos pateikti sprendimą priimančios muitinės pareigūnui.
Gavus tuos prieštaravimus sprendimą priimančioje muitinėje, tos muitinės pareigūnas turi nuspręsti, ar
gauti prieštaravimai yra priimtini, ar ne, ir atlikti vieną iš šių veiksmų:
-

kad būtų pasiektas susitarimas, muitinės pareigūnas nusprendžia atnaujinti leidimo projektą.
Muitinės pareigūnas pasirenka, kurias valstybes nares reikia informuoti apie tą pakeitimą, ir tada
tas leidimo projektas pateikiamas tų valstybių narių muitinių pareigūnams;

-

muitinės pareigūnas nusprendžia leidimo projekto neatnaujinti.
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Pažymėtina, kad pastangos pasiekti susitarimą yra kartotinis procesas. Gali vykti ir daugiau
pasikeitimų informacija tarp sprendimą priimančios muitinės ir susijusių muitinių pareigūnų.

Terminas, per kurį reikia pasiekti susitarimą, yra nustatytas teisės aktais. Šis terminas priklauso nuo
leidimo rūšies ir yra nurodytas 102 lentelė..

Terminas, per kurį turi būti
pasiektas susitarimas
(dienomis)

Leidimo rūšis

Muitinės procedūros įforminimas prekėms ir laikinasis saugojimas
Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą

90

Laikinojo saugojimo leidimas

60

Specialiosios procedūros
Visi leidimai

60

Standartinės procedūros
Leidimas dėl bendrosios garantijos

60

102 lentelė. Terminas, per kurį turi būti pasiektas susitarimas

Kai
valstybės
narės,
su
kuria
konsultuojamasi,
muitinės
pareigūnas
praneša apie prieštaravimus, bet susitarimo
nepavyksta pasiekti per reikiamą 102
lentelė.
nurodytą
terminą,
leidimas
suteikiamas dėl tos prašymo dalies, dėl
kurios prieštaravimų nepareikšta.

Visi šiame dokumente nurodyti terminai yra
nekintami ir jų pratęsti negalima.

12.3 KONSULTACIJŲ PAGAL LEIDIMŲ RŪŠIS SANTRAUKA
Leidimas

Rūšis

Konsultavimasis

Sutikimo /
prieštaravimų
pateikimo terminas
(dienomis)

ACE

Netaikoma

Ne

Netaikoma

Netaikoma

ACP

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

ACR

Netaikoma

Ne

Netaikoma

Netaikoma

ACT

Netaikoma

Ne

Netaikoma

Netaikoma

AWB

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

CCL

II

Privaloma

45

90
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CGU

II

Neprivaloma

30

60

CVA

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

CW

II

Neprivaloma

30

60

DPO

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

EIR

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

ETD

I

Privaloma

45

Netaikoma

EUS

II

Neprivaloma

30

60

IPO

II

Neprivaloma

30

60

OPO

II

Neprivaloma

30

60

RSS

I

Privaloma

15

Netaikoma

SAS

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

SDE

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

SSE

Netaikoma

Ne

Netaikoma

Netaikoma

TEA

II

Neprivaloma

30

60

TRD

I

Neprivaloma

45

Netaikoma

TST

II

Privaloma

30

60

103 lentelė. Konsultacijų pagal leidimų rūšis santrauka
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13 PRAŠYMO ATSIĖMIMAS
13.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

13.2 VEIKLA
Jei verslininkas pateikia prašymą, jis gali jį atsiimti. Atsiimti prašymą galima tuo metu, kai prašymas
priimamas, arba per sprendimo priėmimo procesą, tačiau anksčiau, negu priimamas sprendimas suteikti
(arba nesuteikti) leidimą.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą sprendimo atsiėmimo procesas atliekamas pirmojoje viso
proceso dalyje, kaip parodyta 23 paveikslas..

23 paveikslas. Sprendimo priėmimo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

24 paveikslas. pateikta bendra sprendimo atsiėmimo proceso apžvalga.
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Not Granted

Application
Received

Grant
Authorisation

Granted

Application Withdrawn

Request
Withdrawal

Withdraw
Application and
Notify

24 paveikslas. Bendra sprendimo atsiėmimo proceso apžvalga

Kai verslininkas pateikia prašymą leisti atsiimti sprendimą, tas prašymas automatiškai priimamas ir
verslininkui pranešama apie jo patvirtinimą. Prašymo būsena pakeičiama į „Atsiimtas“.
Jeigu sprendimo priėmimo procese dalyvauja ne viena, o daugiau valstybių narių, joms turi būti pranešta
apie prašymo atsiėmimą. Susijusios valstybės narės nustatomos pagal prašymo „galiojimo teritoriją“.

Pažymėtina, kad jeigu prašymas dar nepriimtas (jo būsena yra „Įregistruota“), susijusioms valstybėms
narėms apie jo atsiėmimą pranešti nereikia, nes susijusioms valstybėms narėms dar nepranešta apie patį
prašymą.

Kai prašymas sėkmingai atsiimamas, verslininkas gali savo nuožiūra teikti naują prašymą.
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14 TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ
14.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

14.2 VEIKLA
Verslininkas turi teisę apskųsti bet kokį muitinės sprendimą, priimtą dėl tam tikro prašymo arba
sprendimo.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą sprendimo priėmimo procesas atliekamas pirmojoje viso
proceso dalyje, kaip parodyta 25 paveikslas..

25 paveikslas. Sprendimo priėmimo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

26 paveikslas. pateikta bendra naudojimosi teise pateikti skundą proceso apžvalga.
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Time limit to take
decision expired
Authorisation not
granted
Authorisation
revoked

Not Granted
Appeal Against
Decision

Take Decision and
Notify
Granted

Authorisation
annulled

26 paveikslas. Bendra naudojimosi teise pateikti skundą proceso apžvalga

Teisė pateikti skundą yra reglamentuojama nacionalinės teisės aktų, todėl tai sprendžiama ne Muitinės
sprendimų sistemoje. Šioje sistemoje parodomas tik naudojantis teise pateikti skundą atlikto proceso
rezultatas.
Verslininkas turi teisę pateikti skundą šiais dviem atvejais:
-

kai yra priimtas sprendimas, kuris yra nepalankus pareiškėjui;

-

kai pateikęs prašymą verslininkas negauna jokio sprendimo per nustatytą terminą, per kurį
sprendimas turi būti priimtas.

Kaip parodyta 26 paveikslas., verslininkas taip pat gali pateikti skundą dėl sprendimo atšaukimo arba
pripažinimo negaliojančiu. Tačiau ši funkcija CDMS sistemoje dar neįdiegta; manoma, kad šis patobulinimas
bus įdiegtas ateityje.

Kai verslininkas pateikia skundą, muitinės pareigūnas sistemoje užregistruoja tos procedūros pradžios
datą ir nurodo priežastį, kuria pagrįstas skundas.
Kai baigiama skundo nagrinėjimo procedūra, muitinės pareigūnas užregistruoja duomenis apie jos
rezultatą, kartu nurodydamas pagrindimą.
Kai yra suteiktas leidimas, ir pasinaudojus teise pateikti skundą gaunamas palankus rezultatas,
grąžinamas to sprendimo statusas „Galiojantis“ ir apie tai pranešama verslininkui ir susijusioms
valstybėms narėms.
Kai yra suteiktas leidimas, bet pasinaudojus teise pateikti skundą gaunamas nepalankus rezultatas,
leidimo statusas nekeičiamas ir jokiam dalyviui nieko nepranešama.
Jeigu skundo pateikimo priežastis buvo ta, kad baigėsi terminas, per kurį turėjo būti priimtas sprendimas,
arba jeigu yra priimtas nepalankus sprendimas ir pasinaudojus teise jį apskųsti gautas palankus
rezultatas, leidimui suteikiamas to sprendimo registracijos numeris. Apie tai pranešama verslininkui ir
susijusioms valstybėms narėms.
Jeigu skundo pateikimo priežastis buvo ta, kad baigėsi terminas, per kurį turėjo būti priimtas sprendimas,
arba jeigu yra priimtas nepalankus sprendimas, bet pasinaudojus teise jį apskųsti vis vien gautas
nepalankus rezultatas, apie tai pranešama verslininkui ir susijusioms valstybėms narėms.
Kai pasinaudojus teise pateikti skundą yra gautas palankus rezultatas ir apie tai pranešta atitinkamoms
valstybėms narėms, ir verslininkas yra davęs sutikimą, kad sprendimas būtų paskelbtas, tas sprendimas
yra automatiškai paskelbiamas atitinkamoje interneto svetainėje, įtraukiant verslininką į leidimų turėtojų
sąrašą.
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15 SPRENDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS
15.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

15.2 VEIKLA
Konkrečiais atvejais galima sustabdyti sprendimo galiojimą. Tada jis nebegalioja tam tikrą laikotarpį.
Sustabdyti jo galiojimą gali prašyti muitinė arba sprendimo adresatas.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą (27 paveikslas.) sprendimo galiojimo sustabdymas yra leidimo
valdymo proceso dalis, kaip parodyta 28 paveikslas..

27 paveikslas. Bendra muitinės sprendimų proceso schema
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28 paveikslas. Sprendimo galiojimo sustabdymas, kaip leidimo valdymo proceso dalis

Muitinė pradeda galiojimo sustabdymo procesą, kai:
-

yra pakankamai priežasčių pripažinti sprendimą negaliojančiu, jį atšaukti arba iš dalies pakeisti,
bet dar reikia atlikti papildomus tyrimus;

-

sprendimo adresatas nebeatitinka sąlygų arba nebevykdo pareigų, nustatytų tuo sprendimu, bet
gali imtis priemonių, kad užtikrintų tų sąlygų laikymąsi arba pareigų vykdymą;

-

po peržiūros muitinės pareigūnas supranta, kad sprendimo galiojimas turi būti sustabdytas.

Sprendimo adresatas gali savo noru prašyti sustabdyti jo galiojimą, kai:
-

jis laikinai negali laikytis sprendimo sąlygų arba vykdyti jame nustatytų pareigų. Tokiu atveju
sprendimo adresatas turėtų apie tai pranešti muitinei ir informuoti ją apie priemones, kurių imsis,
ir kiek laiko jam reikės toms priemonėms įgyvendinti.
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Sprendimo adresatui yra naudinga savanoriškai prašyti, kad sprendimo galiojimas būtų
sustabdytas.
Pavyzdžiui, kai sprendimo adresatas supranta, kad nebeatitinka galiojančio leidimo sąlygų, jis gali prašyti
sustabdyti to sprendimo galiojimą. Šiuo atveju galiojimo sustabdymas gali būti baigtas iškart, kai tik
adresatas vėl atitinka sąlygas.
Bet jeigu muitinė anksčiau negu verslininkas supranta, kad jis nebevykdo tuo sprendimu nustatytų pareigų,
ji gali pradėti sprendimo atšaukimo procesą.
Tokiu atveju leidimo turėtojas gali netekti savo leidimo ir teisės dar kartą prašyti išduoti tą patį leidimą per
artimiausius (vienus) metus.
Įsidėmėtina, kad tuo atveju, kai leidimas pripažįstamas negaliojančiu, jo turėtojas netenka teisės dar kartą
prašyti išduoti tą patį leidimą per artimiausius trejus metus.

Priklausomai nuo galiojimo sustabdymo priežasties, bus pradėtas vienas iš šių dviejų procesų:
-

sprendimo galiojimo sustabdymas – pagrindinis procesas (aprašytas 15.2.1 skirsnyje);

-

sprendimo galiojimo sustabdymas, kai imamasi priemonių (aprašytas 15.2.2 skirsnyje).

Pažymėtina, kad sistemoje nebus galima keisti leidimo statuso dažniau nei kartą per dieną. Todėl
galiojimo sustabdymo procesas gali būti pradedamas iškart, kai tik leidimas suteikiamas, bet sistemos
naudotojas negalės patvirtinti jo statuso pakeitimo į „Galiojimas sustabdytas“, jei leidimo galiojimo
pradžios data bus ta pati diena, arba jei leidimo statusas tą dieną jau bus vieną kartą pakeistas.
Naudotojas bus apie tai perspėtas ir jo bus paprašyta tęsti ne anksčiau kaip kitą dieną.

15.2.1

GALIOJIMO SUSTABDYMAS – PAGRINDINIS PROCESAS

Sprendimo galiojimo sustabdymas yra leidimo valdymo proceso dalis. 29 paveikslas. pateikta bendra
sprendimo galiojimo sustabdymo pagrindinio proceso apžvalga.
Not Valid

Authorisation
Granted

Manage
Authorisation

Request
Suspension

Valid

Request
Suspension

Suspension to
be ended

Suspend Decision
and Notify

Decision to be
annulled
End Suspension
Decision to be
amended

Right To Be Heard

Decision to be
revoked

29 paveikslas. Bendra sprendimo galiojimo sustabdymo pagrindinio proceso apžvalga

Sprendimo galiojimo sustabdymo procesas pradedamas, kai muitinė mano, kad gali būti pakankamai
priežasčių pripažinti sprendimą negaliojančiu, jį atšaukti arba iš dalies pakeisti, bet dar neturi visų
reikiamų duomenų, kad galėtų nuspręsti dėl jo pripažinimo negaliojančiu, atšaukimo arba dalinio
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pakeitimo. Šis procesas taip pat gali būti automatiškai pradedamas, kai sustabdyti sprendimo galiojimą
nuspręsta po peržiūros.
Muitinės pareigūnas užregistruoja galiojimo sustabdymo priežastį, taip pat užregistruoja, ar galiojimo
sustabdymo priežastis yra susijusi su neįvykdyta sąlyga „Adresatas nėra nuteistas už sunkų nusikaltimą
ar padaręs muitų teisės aktų arba mokesčių taisyklių reikšmingų pažeidimų“.
Kai tik muitinės pareigūnas užregistruoja galiojimo sustabdymo priežastį, apie tą numatomo galiojimo
sustabdymo priežastį pranešama verslininkui (per teisės būti išklausytam procesą). Tada adresatas gali
per 30 kalendorinių dienų pateikti savo nuomonę. Kai ji pateikiama, muitinė gali įvertinti adresato
pateiktus argumentus ir nuspręsti, ar sprendimo galiojimas galiausiai turi būti sustabdytas, ar ne.
Jeigu sprendimo galiojimą reikia sustabdyti, jo sustabdymo laikotarpis turi atitikti laikotarpį, kurio reikia
muitinei, kad galėtų nustatyti, ar tenkinamos to sprendimo pripažinimo negaliojančiu, atšaukimo arba
dalinio pakeitimo sąlygos.
Apskritai tas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų. Tačiau kai muitinė mano, kad
sprendimo adresatas gali neatitikti kriterijų, nes yra padaręs reikšmingų muitų teisės aktų pažeidimų,
laikotarpis neribojamas ir galiojimas yra sustabdomas iki tol, kol sprendimą priima teisminė institucija.
Kai tik galiojimo sustabdymą patvirtina muitinės pareigūnas, apie tai pranešama sprendimo adresatui,
taip pat susijusioms valstybėms narėms (jei yra). Sprendimo statusas atnaujinamas į „Laikinai
sustabdytas“.
Trys galimi tolesni scenarijai:
1. Tuo atveju, kai sąlygų nesilaikoma dėl sunkaus nusikaltimo arba reikšmingo muitų teisės aktų
pažeidimo, sprendimo galiojimas sustabdomas, iki teisminės institucijos pateiks savo
sprendimą muitinei.
Tai gali būti sprendimas:
•

baigti galiojimo sustabdymą ir palikti sprendimą galioti;

•

iš dalies pakeisti sprendimą;

•

pripažinti sprendimą negaliojančiu;

•

atšaukti sprendimą.

2. Tuo atveju, kai sąlygų nesilaikymas nėra susijęs su pirmiau nurodytu atveju, muitinės
pareigūnas ištiria, ar sprendimą reikia iš dalies pakeisti, pripažinti negaliojančiu arba atšaukti.
Jeigu ne, galiojimo sustabdymas baigiamas ir sprendimas toliau galioja, o jeigu taip,
pradedamas atitinkamas procesas.
3. Pasibaigus terminui, per kurį reikėjo nustatyti, ar tenkinamos sprendimo dalinio pakeitimo,
pripažinimo negaliojančiu arba atšaukimo sąlygos, jo galiojimo sustabdymas baigiasi savaime.

15.2.2

GALIOJIMO SUSTABDYMAS, KAI IMAMASI PRIEMONIŲ

Sprendimo galiojimo sustabdymas, kai imamasi priemonių, yra leidimo valdymo proceso dalis. Toliau
pateikta bendra šio proceso apžvalga.
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30 paveikslas. Bendra sprendimo galiojimo sustabdymo, kai imamasi priemonių, proceso apžvalga

Šis procesas pradedamas, kai:
-

-

muitinė mano, kad nesilaikoma sprendimo sąlygų arba sprendimo adresatas nevykdo tuo
sprendimu nustatytų pareigų, tačiau reikėtų leisti sprendimo adresatui imtis priemonių, kad jis
užtikrintų tų sąlygų laikymąsi arba pareigų vykdymą;
adresatas savo iniciatyva atsiunčia prašymą sustabdyti sprendimo galiojimą dėl to, kad laikinai
negali laikytis sąlygų. Į šį prašymą įtraukiamas pasiūlymas dėl priemonių, kurių ketinama imtis, ir
nurodomas laikotarpis, per kurį tų priemonių bus imtasi.

Kai sprendimo adresatas, imdamasis priemonių, gali užtikrinti, kad įvykdys vieną arba daugiau sąlygų
arba vykdys atitinkamas pareigas, muitinės pareigūnas sistemoje užregistruoja priežastį, dėl kurios to
sprendimo galiojimas sustabdomas, įskaitant reikiamas priemones, kurių turės būti imtasi. Apie tai
pranešama verslininkui. Kai verslininkas gauna šį pranešimą, jis turi teisę būti išklausytas.
Priklausomai nuo to, koks bus rezultatas pasinaudojus teise būti išklausytam, sprendimo galiojimo
sustabdymas gali būti nutraukiamas. Kitu atveju adresatas, remdamasis muitinės prašymu, turi siūlyti
priemones, kurių imsis, ir terminą, per kurį tų priemonių bus imtasi.
Laukdamas, kol bus pateiktos siūlomos priemonės, muitinės pareigūnas gali pamanyti, kad
verslininkas jų niekada nepateiks. Taigi, jis gali nuspręsti daugiau nebelaukti ir sustabdyti šią
procedūrą. Tada jis sistemoje užregistruoja, ar sprendimas turėtų toliau galioti, ar turėtų būti
pripažintas negaliojančiu, atšauktas arba iš dalies pakeistas.
Kai pateikiamos (savo iniciatyva arba muitinės pareigūno prašymu) siūlomos priemonės ir nurodomas
laikotarpis, per kurį jų bus imtasi, muitinės pareigūnas tai įvertina ir vis dar gali atmesti tas priemones ir
(arba) terminą, per kurį jų būtų imtasi, taigi nuspręsti pripažinti sprendimą negaliojančiu, jį atšaukti, iš
dalies pakeisti arba palikti galioti.
Jeigu siūlomos priemonės ir jų įgyvendinimo laikotarpis yra priimtini, muitinės pareigūnas nustato
sprendimo galiojimo sustabdymo laikotarpį, kuris turėtų atitikti laikotarpį, apie kurį pranešė sprendimo
adresatas.
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Kai tik muitinės pareigūnas patvirtina, kad sprendimo galiojimas sustabdomas, apie jo sustabdymą
pranešama adresatui, taip pat susijusioms valstybėms narėms (jei yra). Sprendimo statusas
atnaujinamas į „Laikinai sustabdytas“.
Tada yra galimi trys rezultatai:
- adresatas pateikia priemones, kurias turėjo įgyvendinti per nustatytą terminą;
- adresatas paprašo pratęsti terminą, per kurį reikia imtis priemonių;
- baigiasi terminas, per kurį reikėjo imtis priemonių.
Jeigu adresatas baigia įgyvendinti priemones tinkamu laiku, muitinės pareigūnas jas įvertina. Jeigu jos
atitinka lūkesčius, galiojimo sustabdymas baigiamas. Bet jeigu tomis priemonėmis nėra įvykdytos
reikiamos sąlygos arba pareigos, muitinės pareigūnas turi nuspręsti, ar sprendimą reikia pripažinti
negaliojančiu, atšaukti ar iš dalies pakeisti. Tada pradedamas atitinkamas procesas.
Jeigu adresatas paprašo pratęsti terminą, per kurį turi imtis priemonių, muitinės pareigūnas įvertina, ar
terminą galima pratęsti; tada apie tai pranešama adresatui, informuojant jį, ar sutinkama pratęsti
terminą, ar ne.
Jei baigiasi terminas, per kurį reikėjo imtis priemonių, sprendimas turi būti atšauktas, ir jo atšaukimo
procesas pradedamas automatiškai.

15.2.3

KAIP BAIGIAMAS GALIOJIMO SUSTABDYMAS?

Apibendrinant tai, kas išdėstyta pirmesniuose skirsniuose, sprendimo galiojimo sustabdymas gali būti
užbaigtas keliais būdais.
1) Kai galiojimas buvo sustabdytas siekiant ištirti, ar sprendimas dėl pagrįstų priežasčių turėtų
būti pripažintas negaliojančiu, atšauktas arba iš dalies pakeistas:
a) muitinės pareigūnas gali nuspręsti iš dalies pakeisti sprendimą. Tokiu atveju po to, kai
sprendimas iš dalies pakeičiamas, jo galiojimo sustabdymas baigiamas ir leidimas vėl
galioja;
b) muitinės pareigūnas gali nuspręsti pripažinti sprendimą negaliojančiu. Tokiu atveju
galiojimo sustabdymas automatiškai baigiamas pripažįstant sprendimą negaliojančiu;
c) muitinės pareigūnas gali nuspręsti atšaukti sprendimą. Tokiu atveju galiojimo
sustabdymas automatiškai baigiamas sprendimą atšaukiant;
d) baigiasi terminas, per kurį reikėjo nustatyti sprendimo pripažinimo negaliojančiu,
atšaukimo arba dalinio pakeitimo sąlygas. Tokiu atveju galiojimo sustabdymas
automatiškai baigiamas ir sprendimas vėl galioja.
2) Kai galiojimo sustabdymas buvo pagrįstas tuo, kad adresatas pažeidė muitų teisės aktus arba
mokesčių taisykles, ir siekta skirti laiko, kad teismas arba kita teisminė institucija galėtų priimti
sprendimą:
a) atitinkamos institucijos gali nuspręsti iš dalies pakeisti sprendimą. Tokiu atveju po to,
kai sprendimas iš dalies pakeičiamas, jo galiojimo sustabdymas baigiamas ir leidimas
vėl galioja;
b) atitinkamos institucijos gali nuspręsti pripažinti sprendimą negaliojančiu. Tokiu atveju
galiojimo sustabdymas automatiškai baigiamas pripažįstant sprendimą negaliojančiu;
c) atitinkamos institucijos gali nuspręsti atšaukti sprendimą. Tokiu atveju galiojimo
sustabdymas automatiškai baigiamas sprendimą atšaukiant;
d) atitinkamos institucijos gali nuspręsti palikti sprendimą galioti, taigi jo galiojimo
sustabdymas automatiškai baigiamas ir sprendimas vėl galioja.
3) Kai sprendimo galiojimas sustabdomas siekiant palikti laiko verslininkui imtis priemonių:
a) gali baigtis terminas, per kurį reikėjo imtis priemonių. Tokiu atveju galiojimo
sustabdymas baigiamas ir sprendimas atšaukiamas;
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b) muitinės pareigūnas padaro išvadą, kad priemonės, kurių imtasi siekiant vykdyti
pareigas, yra nepakankamos, ir nusprendžia iš dalies pakeisti sprendimą. Tokiu atveju
po to, kai sprendimas iš dalies pakeičiamas, jo galiojimo sustabdymas baigiamas ir
leidimas vėl galioja;
c) muitinės pareigūnas padaro išvadą, kad priemonės, kurių imtasi siekiant vykdyti
pareigas, yra nepakankamos, ir nusprendžia pripažinti sprendimą negaliojančiu. Tokiu
atveju galiojimo sustabdymas automatiškai baigiamas pripažįstant sprendimą
negaliojančiu;
d) muitinės pareigūnas padaro išvadą, kad priemonės, kurių imtasi siekiant vykdyti
pareigas, yra nepakankamos, ir nusprendžia sprendimą atšaukti. Tokiu atveju
galiojimo sustabdymas automatiškai baigiamas sprendimą atšaukiant;
e) muitinės pareigūnas padaro išvadą, kad priemonėmis, kurių imtasi, yra įvykdytos
pareigos, ir galiojimo sustabdymas automatiškai baigiamas, taigi leidimas vėl galioja;
f) baigiasi terminas, iki kurio reikėjo nustatyti, ar priemonėmis, kurių imtasi, yra įvykdytos
reikiamos sąlygos arba pareigos; galiojimo sustabdymas tokiu atveju taip pat
automatiškai baigiamas ir leidimas vėl galioja.

Visais pirmiau išvardytais atvejais, kai galiojimo sustabdymas baigiamas ir sprendimas vėl galioja, jo
adresatui automatiškai pranešama apie galiojimo sustabdymo pabaigą. Tuo atveju, kai su leidimu yra
susijusi ne viena, o daugiau valstybių narių, jos visos taip pat apie tai informuojamos.
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16 SPRENDIMO DALINIS PAKEITIMAS
16.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

16.2 VEIKLA
Po to, kai suteikiamas leidimas, atitinkamas verslininkas arba muitinės pareigūnas gali prašyti, kad tas
sprendimas būtų iš dalies pakeistas. Toks dalinis pakeitimas taip pat gali būti sprendimo peržiūros
proceso, sprendimo galiojimo sustabdymo proceso arba sprendimo pripažinimo negaliojančiu proceso
rezultatas tokia tvarka:
-

per peržiūros procesą muitinės pareigūnas ištiria, ar tebesilaikoma sąlygų ir kriterijų. Jei sąlygų ir
kriterijų nebesilaikoma, galima pradėti sprendimo dalinio pakeitimo procesą;

-

jeigu yra pakankamai priežasčių manyti, kad sprendimą reikia iš dalies pakeisti, bet muitinės
pareigūnas vis dar neturi visos reikiamos informacijos, prieš dalinį sprendimo pakeitimą galima
sustabdyti jo galiojimą;

-

jeigu sprendimas yra pripažintas negaliojančiu, jo iš dalies pakeisti neįmanoma. Bet jei
sprendimas per pripažinimo negaliojančiu procesą nėra pripažintas negaliojančiu, jį vis dar galima
iš dalies pakeisti.

Pažymėtina, kad sistemoje nebus galima keisti leidimo statuso dažniau nei kartą per dieną. Todėl dalinio
pakeitimo procesas gali būti pradedamas iškart, kai tik leidimas suteikiamas, bet muitinės pareigūnas
negalės patvirtinti to dalinio pakeitimo6, jei leidimo galiojimo pradžios data bus ta pati diena, arba jei
leidimo statusas tą dieną jau bus vieną kartą pakeistas. Naudotojas bus apie tai perspėtas ir jo bus
paprašyta tęsti ne anksčiau kaip kitą dieną. Be to, sprendimo adresatas gali prašyti atlikti vėlesnius
pakeitimus tik jeigu pirmiau pateiktas dalinis pakeitimas yra atliktas.

Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą (31 paveikslas.) dalinis pakeitimas yra leidimo valdymo
proceso dalis, kaip parodyta 32 paveikslas..

6
Veiklos požiūriu leidimo statusas dėl įprasto dalinio pakeitimo iš esmės nesikeičia – leidimas tebegalioja. Vis dėlto techniniu
požiūriu šio apribojimo turi būti paisoma, nes daliniu pakeitimu sukuriamas naujas statusas „Galiojantis“, kuris turi trukti bent vieną
visą dieną.
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31 paveikslas. Leidimo valdymo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

32 paveikslas. Sprendimo dalinis pakeitimas, kaip leidimo valdymo proceso dalis

33 paveikslas. pateikta bendra dalinio pakeitimo proceso apžvalga.
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33 paveikslas. Bendra dalinio pakeitimo proceso apžvalga

Dalinio pakeitimo procesas pradedamas, kai nustatomas dalinio pakeitimo poreikis; tai inicijuoja įvairūs
suinteresuotieji subjektai. 104 lentelė. išvardytos visos galimos dalinio pakeitimo priežastys, nurodant
iniciatorių.
Dalinio pakeitimo priežastis

Iniciatorius

Sprendimą nori iš dalies pakeisti leidimo turėtojas

Verslininkas

Turėtojas pateikia informaciją, kuri gali turėti poveikį tolesniam sprendimo
galiojimui arba jo turiniui

Verslininkas

Nebuvo arba nebėra tenkinama viena arba daugiau sąlygų

Muitinės pareigūnas

Sprendimas neatitinka galiojančių teisės aktų

Muitinės pareigūnas

Baigiamas sprendimo peržiūros, sprendimo galiojimo sustabdymo arba
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas ir tą sprendimą reikia iš dalies
pakeisti

Muitinės sprendimų
sistema

104 lentelė. Leidimo dalinio pakeitimo priežastys

Kai nebuvo arba nebėra tenkinama viena arba daugiau leidimo sąlygų, arba kai sprendimas neatitinka
galiojančių teisės aktų, muitinės pareigūnas sistemoje užregistruoja priežastis, dėl kurių ketinama iš
dalies pakeisti sprendimą, ir numatomą pakeitimą. Be to, muitinės pareigūnas nurodo, ar tas pakeitimas
yra nedidelis; jei taip, per likusį procesą nepradedama konsultuotis su susijusiomis valstybėmis narėmis
ir netaikoma teisė būti išklausytam. Kitu atveju procesas tęsiamas taip, kaip aprašyta toliau.

Muitinės pareigūnas turi nustatyti, ar dalinis pakeitimas yra nedidelis, ar ne.
Sistemoje netikrinamos jokios sąlygos.
Jei dalyvauja daugiau kaip viena valstybė narė, muitinės pareigūnas gali nuspręsti su jomis konsultuotis.
Po konsultavimosi proceso (jei jis vykdomas) muitinės pareigūnas užregistruoja, ar sprendimas vis vien
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turi būti iš dalies pakeistas, ar ne. Jei dalinio pakeitimo atlikti nebūtina ir verslininkas neprašo jo atlikti,
toms valstybėms narėms, su kuriomis konsultuotasi, pranešama, kad leidimas liks toks, koks yra.
Jei reikia atlikti dalinį pakeitimą, tačiau jo neprašė pats verslininkas, procesas tęsiamas pradedant teisės
būti išklausytam procesą, kad verslininkui būtų leista išreikšti savo nuomonę. Po šio teisės būti
išklausytam proceso muitinės pareigūnas užregistruoja, ar sprendimas vis vien turi būti iš dalies
pakeistas, ar ne. Jei dalinio pakeitimo nereikia, verslininkui pranešama, kad sprendimas tebegalioja.
Jei sprendimą vis vien reikia iš dalies pakeisti, muitinės pareigūnas užregistruoja iš dalies pakeistą
sprendimą. Kai to reikia dėl teisėtų verslininko interesų, muitinės pareigūnas gali atidėti dalinio pakeitimo
įsigaliojimo datą, bet ne ilgiau kaip vieniems metams. Kitais atvejais dalinis pakeitimas įsigalioja iškart.
Kai sprendimas iš dalies pakeičiamas, verslininkui automatiškai pranešama apie jo pakeitimą. Jei su tuo
sprendimu yra susijusi ne viena, o daugiau valstybių narių, joms taip pat bus automatiškai pranešta apie
jo dalinį pakeitimą.

Reguliariųjų laivybos linijų (RSS) atveju, jeigu dalinis pakeitimas yra susijęs su laivų
pavadinimais ir (arba) pirmuoju uostu, ir (arba) įplaukimo uostais, jo įsigaliojimo data turi būti ne
vėlesnė kaip viena darbo diena po prašymo gavimo. Taigi, kai verslininkas paprašo atlikti dalinį
pakeitimą, jis įsigalioja iškart (muitinės patvirtinimo nereikia).

Kai iš dalies keičiamas sprendimas, kurio galiojimas sustabdytas, jo galiojimo
sustabdymas baigiamas ir leidimo statusas atnaujinamas į „Galiojantis“ iškart, kai tik baigiamas
dalinio pakeitimo procesas.

111

Customs Decisions Business User Guide
Sprendimo pripažinimas negaliojančiu

RED.: 5.00

17 SPRENDIMO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU
17.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

17.2 VEIKLA
Po to, kai suteikiamas leidimas, muitinės pareigūnas gali nuspręsti tą sprendimą pripažinti negaliojančiu.
Pripažinimas negaliojančiu taip pat gali būti sprendimo peržiūros proceso arba sprendimo galiojimo
sustabdymo proceso rezultatas tokia tvarka:
-

per peržiūros procesą muitinės pareigūnas ištiria, ar tebesilaikoma sąlygų ir kriterijų. Jei sąlygų ir
kriterijų nebesilaikoma, galima pradėti sprendimo pripažinimo negaliojančiu, dalinio pakeitimo,
atšaukimo arba galiojimo sustabdymo procesus;

-

jeigu yra pakankamai priežasčių manyti, kad sprendimą reikia pripažinti negaliojančiu, bet
muitinės pareigūnas vis dar neturi visos reikiamos informacijos, prieš pripažįstant sprendimą
negaliojančiu galima sustabdyti jo galiojimą.

Pažymėtina, kad sistemoje nebus galima keisti leidimo statuso dažniau nei kartą per dieną. Todėl
pripažinimo negaliojančiu procesas gali būti pradedamas iškart, kai tik leidimas suteikiamas, bet
sistemos naudotojas negalės patvirtinti jo statuso pakeitimo į „Pripažintas negaliojančiu“, jei leidimo
galiojimo pradžios data bus ta pati diena, arba jei leidimo statusas tą dieną jau bus vieną kartą pakeistas.
Naudotojas bus apie tai perspėtas ir jo bus paprašyta tęsti ne anksčiau kaip kitą dieną.

Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą (34 paveikslas.) pripažinimas negaliojančiu yra leidimo
valdymo proceso dalis, kaip parodyta 35 paveikslas..

34 paveikslas. Leidimo valdymo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis
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35 paveikslas. Sprendimo pripažinimas negaliojančiu, kaip leidimo valdymo proceso dalis

36 paveikslas. pateikta bendra pripažinimo negaliojančiu proceso apžvalga.

36 paveikslas. Bendra pripažinimo negaliojančiu proceso apžvalga
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Pripažinimo negaliojančiu procesas pradedamas, kai nustatomas tokio pripažinimo poreikis; tai
inicijuoja muitinės pareigūnas arba tai pradedama dėl kokio nors kito proceso. 105 lentelė. išvardytos
visos galimos sprendimo pripažinimo negaliojančiu priežastys, nurodant iniciatorių.

Pripažinimo negaliojančiu priežastis

Iniciatorius

Sprendimas neatitinka teisės aktų

Muitinės pareigūnas

Sprendimas priimtas remiantis neteisinga arba neišsamia pareiškėjo suteikta
informacija, ir pareiškėjas žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti, kad ta informacija
yra neteisinga arba neišsami, ir tas sprendimas būtų buvęs kitoks, jei būtų
buvusi gauta teisinga ir išsami informacija.

Muitinės pareigūnas

Sprendimas turi būti pripažintas negaliojančiu dėl jo peržiūros proceso arba
galiojimo sustabdymo proceso rezultato

Muitinės sprendimų
sistema

105 lentelė. Sprendimo pripažinimo negaliojančiu priežastys

Kai muitinės pareigūnas užregistruoja ketinimą pripažinti sprendimą negaliojančiu, jis nurodo priežastį,
kodėl ketinama jį pripažinti negaliojančiu, – priežastis gali būti tai, kad sprendimas nebeatitinka muitų
teisės aktų, arba tai, kad sprendimas buvo priimtas remiantis neteisinga ar neišsamia informacija ir būtų
buvęs kitoks, jei būtų buvusi gauta teisinga ir išsami informacija.
Kai užregistruojamas ketinimas pripažinti sprendimą negaliojančiu, pradedamas teisės būti išklausytam
procesas, kad verslininkui būtų leista išreikšti savo nuomonę dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu.
Remdamasis teisės būti išklausytam proceso rezultatu, muitinės pareigūnas nusprendžia, ar vis vien
reikia pripažinti sprendimą negaliojančiu, ar tą muitinės sprendimą reikia iš dalies pakeisti arba atšaukti,
ar galima palikti jį toliau galioti. Kai reikia pripažinti sprendimą negaliojančiu, jis pripažįstamas
negaliojančiu. Kai nereikia jo pripažinti negaliojančiu, tas sprendimas gali toliau galioti, arba,
priklausomai nuo muitinės pareigūno sprendimo, bus pradėtas sprendimo dalinio pakeitimo arba
sprendimo atšaukimo procesas.
Po sprendimo pripažinimo negaliojančiu jo valdyti nebeįmanoma. Apie jo pripažinimą negaliojančiu
automatiškai pranešama verslininkui. Jei su tuo sprendimu yra susijusi ne viena, o daugiau valstybių
narių, joms taip pat bus automatiškai pranešta apie jo pripažinimą negaliojančiu.

Atšaukimo ir pripažinimo negaliojančiu procesai yra panašūs. Jie skiriasi tuo, kad po
atšaukimo sprendimas nebegalioja, o po sprendimo pripažinimo negaliojančiu yra taip, tarsi to
sprendimo niekada nebuvo.

Kai leidimas pripažįstamas negaliojančiu, verslininkas trejus metus negali prašyti priimti to paties
sprendimo, jeigu jis buvo pripažintas negaliojančiu dėl tos priežasties, kad verslininkas neįvykdė tuo
sprendimu nustatytos pareigos.
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18 SPRENDIMO ATŠAUKIMAS
18.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės.

18.2 VEIKLA
Po to, kai suteikiamas leidimas, atitinkamas verslininkas arba muitinės pareigūnas gali prašyti, kad tas
sprendimas būtų atšauktas. Sprendimo atšaukimas taip pat gali būti sprendimo peržiūros proceso,
galiojimo sustabdymo proceso arba sprendimo pripažinimo negaliojančiu proceso rezultatas tokia
tvarka:
-

per peržiūros procesą muitinės pareigūnas ištiria, ar tebesilaikoma sąlygų ir kriterijų. Jei sąlygų ir
kriterijų nebesilaikoma, galima pradėti sprendimo atšaukimo procesą;

-

jeigu yra pakankamai priežasčių manyti, kad sprendimą reikia atšaukti, bet muitinės pareigūnas
vis dar neturi visos reikiamos informacijos, prieš atšaukiant sprendimą galima sustabdyti jo
galiojimą;

-

jei sprendimas yra pripažintas negaliojančiu, jo atšaukti neįmanoma. Bet jei sprendimas per
pripažinimo negaliojančiu procesą nėra pripažintas negaliojančiu, jį vis dar galima atšaukti.

Pažymėtina, kad sistemoje nebus galima keisti leidimo statuso dažniau nei kartą per dieną. Todėl
atšaukimo procesas gali būti pradedamas iškart, kai tik leidimas suteikiamas, bet sistemos naudotojas
negalės patvirtinti jo statuso pakeitimo į „Atšauktas“, jei leidimo galiojimo pradžios data bus ta pati diena,
arba jei leidimo statusas tą dieną jau bus vieną kartą pakeistas. Naudotojas bus apie tai perspėtas ir jo
bus paprašyta tęsti ne anksčiau kaip kitą dieną.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą (37 paveikslas.) sprendimo atšaukimas yra leidimo valdymo
proceso dalis, kaip parodyta 38 paveikslas..

37 paveikslas. Leidimo valdymo procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis
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38 paveikslas. Sprendimo atšaukimas, kaip leidimo valdymo proceso dalis

39 paveikslas. pateikta bendra atšaukimo proceso apžvalga.

39 paveikslas. Bendra atšaukimo proceso apžvalga
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Atšaukimo procesas pradedamas, kai nustatoma, kad tam yra poreikis; jį inicijuoja įvairūs
suinteresuotieji subjektai. 106 lentelė. išvardytos visos galimos atšaukimo priežastys, nurodant
iniciatorių.

Atšaukimo priežastis

Iniciatorius

Sprendimo adresatas prašo atšaukti sprendimą

Verslininkas

Adresatas nebėra registruotas pagal SMK 9 str. 1 dalį ir jo EORI kodas negalioja

Muitinės pareigūnas

Sprendimo adresatas per nustatytą laikotarpį nesiima reikalingų priemonių, kad
laikytųsi tuo sprendimu nustatytų sąlygų arba įvykdytų jame nustatytas pareigas

Muitinės pareigūnas

Sprendimas neatitinka galiojančių teisės aktų

Muitinės pareigūnas

Nebuvo arba nebėra tenkinama viena arba daugiau sąlygų

Muitinės pareigūnas

Baigiamas sprendimo peržiūros, sprendimo galiojimo sustabdymo arba
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas ir jį reikia atšaukti

Muitinės sprendimų
sistema

106 lentelė. Leidimo atšaukimo priežastys

Kai tinka pirmiau išvardytos atšaukimo priežastys, muitinės pareigūnas turi ištirti, ar verslininkas vis vien
turėtų turėti teisę į tą konkretų leidimą. Muitinės pareigūnas nustato, ar atšaukimas yra reikalingas. Jei
taip, muitinės pareigūnas užregistruoja ketinimą atšaukti leidimą. Muitinės pareigūnas užregistruoja ir
priežastį, kodėl jis ketina atšaukti sprendimą.
Jeigu atšaukimo prašymą pateikė ne pats verslininkas, ir sprendimo galiojimas nėra sustabdytas,
procesas tęsiamas pradedant teisės būti išklausytam procesą, kad verslininkui būtų leista išreikšti savo
nuomonę. Tada muitinės pareigūnas turi užregistruoti, ar sprendimas vis vien turi būti atšauktas, ar ne.
Jeigu jo atšaukti nereikia, verslininkui pranešama, kad sprendimas nebus atšauktas. Jeigu sprendimą
reikia atšaukti, muitinės pareigūnas užregistruoja jo atšaukimo įsigaliojimo datą.
Kai to reikia dėl teisėtų verslininko interesų, muitinės pareigūnas gali atidėti atšaukimo įsigaliojimo datą,
bet ne ilgiau kaip vieniems metams. Kitais atvejais atšaukimas įsigalioja iškart.
Po sprendimo atšaukimo jo valdyti nebeįmanoma. Apie atšaukimą automatiškai pranešama verslininkui.
Jei su tuo sprendimu yra susijusi ne viena, o daugiau valstybių narių, joms taip pat bus automatiškai
pranešta apie jo atšaukimą.

Atšaukimo ir pripažinimo negaliojančiu procesai yra panašūs. Jie skiriasi tuo, kad po atšaukimo
sprendimas nebegalioja, o po sprendimo pripažinimo negaliojančiu yra taip, tarsi to sprendimo
niekada nebuvo.

Kai atšaukiamas leidimas, verslininkas vienus metus negali prašyti priimti to paties sprendimo, jeigu jis
buvo atšauktas dėl tos priežasties, kad verslininkas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos.
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19 SPRENDIMO PERŽIŪRA
19.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė;
• susijusios valstybės narės;
• kita institucija.

19.2 VEIKLA
Po to, kai suteikiamas leidimas, atitinkamas verslininkas, sprendimą priimančios muitinės pareigūnas,
susijusių valstybių narių muitinių pareigūnai arba kitos institucijos gali prašyti tą sprendimą peržiūrėti.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą (40 paveikslas.) ši peržiūra yra leidimo valdymo proceso dalis,
kaip parodyta 41 paveikslas..

40 paveikslas. Bendra muitinės sprendimų proceso apžvalga
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41 paveikslas. Sprendimo peržiūra kaip leidimo valdymo proceso dalis

42 paveikslas. pateikta bendra peržiūros proceso apžvalga.

42 paveikslas. Bendra peržiūros proceso apžvalga

119

Customs Decisions Business User Guide
Sprendimo peržiūra

RED.: 5.00

Peržiūros procesas pradedamas, kai nustatomas poreikis atlikti peržiūrą; tai inicijuoja įvairūs
suinteresuotieji subjektai. 107 lentelė. išvardytos visos galimos peržiūros priežastys, nurodant
iniciatorių.

Peržiūros priežastis

Iniciatorius

Sprendimo adresatas pateikia informaciją, kuri gali turėti poveikį tolesniam
sprendimo galiojimui arba jo turiniui

Verslininkas

Įvykdyti svarbūs teisės aktų pakeitimai

Muitinės pareigūnas

Stebėsenos rezultatai parodo, kad sprendimą būtina peržiūrėti

Muitinės pareigūnas

Susijusi valstybė narė pateikia informaciją, kuri gali turėti poveikį tolesniam
sprendimo galiojimui arba jo turiniui

Susijusi VN

Kita institucija pateikia informaciją, kuri gali turėti poveikį tolesniam sprendimo
galiojimui arba jo turiniui

Kita institucija

Atšauktas AEO leidimas7

Muitinės sprendimų
sistema
107 lentelė. Leidimo peržiūros priežastys

Peržiūros procesas gali būti pradedamas tik tuo atveju, jeigu sprendimas yra galiojantis.

Jei šį procesą inicijuoja ne muitinės pareigūnas, jis visų pirma patikrina, ar gautą informaciją tikrai reikia
peržiūrėti. Jei ne, jis gali priimti sprendimą pradėti kitą (dalinio pakeitimo, pripažinimo negaliojančiu,
atšaukimo, galiojimo sustabdymo) procesą.
Jei šį procesą inicijuoja muitinės pareigūnas, jis užregistruoja savo ketinimą atlikti peržiūrą kartu su tos
peržiūros priežastimi.
Abiem atvejais apie peržiūrą tada pranešama verslininkui.
Tada muitinės pareigūnas patikrina, ar tebesilaikoma sąlygų ir kriterijų, kurių atitiktis buvo patikrinta prieš
priimant sprendimą. Be to, jeigu yra ne viena, o daugiau susijusių valstybių narių, muitinės pareigūnas
gali nuspręsti su jomis pasikonsultuoti (konsultavimosi procesas aprašytas naudotojo vadovo dalyje
„Konsultavimasis su susijusiomis valstybėmis narėmis“).
Po to, kai patikrinamos sąlygos ir kriterijai ir, jei reikia, pasikonsultuojama, sprendimą priimančios
muitinės pareigūnas turi visą reikiamą informaciją, kad galėtų nustatyti, ar sprendimą reikia palikti galioti,
atšaukti, pripažinti negaliojančiu, sustabdyti jo galiojimą arba iš dalies jį pakeisti. Tada jis užregistruoja
šios peržiūros rezultatą kartu su informacija apie poveikį sprendimui (jeigu yra).
Jeigu muitinės pareigūnas nustato, kad tebesilaikoma sąlygų ir kriterijų, ir, remiantis peržiūros rezultatu,
sprendimas paliekamas galioti, apie tai pranešama jo adresatui.
Kita vertus, jeigu sprendimą reikia atšaukti, iš dalies pakeisti, sustabdyti jo galiojimą arba pripažinti jį
negaliojančiu, pradedamas atitinkamas procesas. Leidimo turėtojui apie tai bus pranešta per reikiamą
procesą.

7

Tai taikytina tik per muitinės procedūros įforminimą prekėms ir laikinojo saugojimo procedūrą.
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20 TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM
20.1 PROCESE DALYVAUJANTYS SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI
• Verslininkas;
• sprendimą priimanti muitinė.

20.2 VEIKLA
Teisės būti išklausytam procesas pradedamas tais atvejais, kai ketinama priimti sprendimą, kuris turėtų
neigiamą poveikį verslininkui; verslininkui leidžiama dėl to išreikšti savo nuomonę arba pateikti skundą.
Per bendrąjį muitinės sprendimų procesą pastarasis teisės būti išklausytam procesas yra įtrauktas į
proceso dalis „Leidimo suteikimas“ ir „Leidimo valdymas“, kaip parodyta 43paveikslas..

43paveikslas. Teisės būti išklausytam procesas, kaip muitinės sprendimų proceso dalis

44 paveikslas. parodyti atvejai, kada gali būti vykdomas teisės būti išklausytam procesas.
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44 paveikslas. Atvejai, kai vykdomas teisės būti išklausytam procesas

Šis procesas bus pradedamas visada, kai verslininkas turės teisę būti išklausytas. Tai gali vykti
sprendimo priėmimo ir pranešimo proceso, sprendimo dalinio pakeitimo proceso, sprendimo
pripažinimo negaliojančiu proceso, sprendimo atšaukimo proceso ir sprendimo galiojimo sustabdymo
proceso metu. 108lentelė. išvardytos aplinkybės, kada taikoma teisė būti išklausytam.

Aplinkybės, kada taikoma teisė būti išklausytam
Sprendimo priėmimo procesas
Patikrinęs visas sąlygas ir kriterijus, muitinės pareigūnas ketina priimti nepalankų sprendimą.
Sprendimo galiojimo sustabdymo procesas
Sprendimo galiojimo sustabdymo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas pagrįstai mano,
kad sprendimas turėtų būti pripažintas negaliojančiu, atšauktas arba iš dalies pakeistas;
sprendimo galiojimo sustabdymo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, kad
sprendimo sąlygų laikymąsi arba pareigų vykdymą galima užtikrinti priemonėmis, kurių imasi
sprendimo adresatas;
sprendimo galiojimo sustabdymo procesas pradedamas kaip sprendimo peržiūros proceso
rezultatas.
Sprendimo dalinio pakeitimo procesas
Sprendimo dalinio pakeitimo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, kad nebuvo
arba nebėra tenkinama viena arba daugiau sąlygų;
sprendimo dalinio pakeitimo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, kad tas
sprendimas neatitinka galiojančių teisės aktų pagal SMK 23 str. 3 dalį;
sprendimo dalinio pakeitimo procesas pradedamas kaip sprendimo peržiūros proceso rezultatas;
sprendimo dalinio pakeitimo procesas pradedamas kaip sprendimo galiojimo sustabdymo proceso
rezultatas;
sprendimo dalinio pakeitimo procesas pradedamas kaip sprendimo pripažinimo negaliojančiu
proceso, kuris nebaigtas, rezultatas;
Sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas
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Aplinkybės, kada taikoma teisė būti išklausytam
Sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, kad
tas sprendimas neatitinka muitų teisės aktų;
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas pradedamas, kai tas sprendimas yra priimtas
remiantis neteisinga ar neišsamia informacija ir pareiškėjas žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti, kad ta
informacija yra neteisinga arba neišsami, ir tas sprendimas būtų buvęs kitoks, jei būtų buvusi gauta
teisinga ir išsami informacija;
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas pradedamas kaip sprendimo peržiūros proceso
rezultatas;
sprendimo pripažinimo negaliojančiu procesas pradedamas kaip sprendimo galiojimo sustabdymo
proceso rezultatas.
Sprendimo atšaukimo procesas
Sprendimo atšaukimo procesas pradedamas, kai sprendimo adresatas nebėra registruotas pagal
SMK 9 str. 1 dalį ir jo EORI kodas negalioja;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas, kai sprendimo adresatas per nustatytą laikotarpį
nesiima reikalingų priemonių, kad atitiktų sąlygas ir kriterijus arba vykdytų pareigas, nustatytas tuo
sprendimu;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas supranta, kad tas sprendimas
neatitinka galiojančių teisės aktų;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas nustato, kad nebuvo arba
nebėra tenkinama viena arba daugiau sąlygų, išskyrus tas, dėl kurių reikėtų pripažinti sprendimą
negaliojančiu;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas, kai muitinės pareigūnas nustato, kad įgaliotasis
siuntėjas nebeturi galiojančio leidimo naudotis bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos
pateikti garantiją8;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas kaip sprendimo peržiūros proceso rezultatas;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas kaip sprendimo galiojimo sustabdymo proceso
rezultatas;
sprendimo atšaukimo procesas pradedamas kaip sprendimo pripažinimo negaliojančiu proceso,
kuris nebaigtas, rezultatas.
108lentelė. Aplinkybės, kada taikoma teisė būti išklausytam

Muitinės pareigūnas visų pirma praneša verslininkui apie numatomo priimti sprendimo priežastį
(numatomas leidimas / priežastis, kuria grindžiamas galiojimo sustabdymas / dalinis pakeitimas /
pripažinimas negaliojančiu / atšaukimas). Verslininkui suteikiamas 30 dienų laikotarpis, per kurį jis gali
pateikti savo atsakymą dėl numatomo sprendimo priėmimo priežasties. Verslininkas turėtų pateikti savo
nuomonę per šį laikotarpį.
Jei teisės būti išklausytam procesas vyksta nagrinėjant prašymą priimti sprendimą, to sprendimo
priėmimo terminas pratęsiamas 30 dienų.

8

Taikoma tik leidimui naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu.
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Kai verslininkas pateikia savo nuomonę muitinės pareigūnui, jis gali nurodyti, kad papildomai išreikš
savo nuomonę antrame pranešime, tačiau tai neturi poveikio minėtam terminui. Papildomai išreikšta
nuomonė turi būti pateikta per tą patį terminą.
Kai muitinės pareigūnas gaus verslininko išreikštą nuomonę, ja bus remiamasi per tą procesą, kurio
metu pradėtas teisės būti išklausytam procesas.
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