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Teisinis pagrindas
– 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas (SMK);
– 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai
kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (DA);
– 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos
išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (IA);
– 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų
taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies
keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (TDA).

TRANZITAS. Pagrindiniai pakeitimai

I.

SĄJUNGOS TRANZITO PROCEDŪRA1

Įvadinė pastaba. Iki NCTS modernizavimo (numatyto 2019 m. spalio mėn.) taikomos
pereinamojo laikotarpio nuostatos, kuriomis daugeliu atvejų leidžiama toliau vykdyti
gerai žinomą Bendrijos tranzito procedūrą. Taigi dauguma muitinio tranzito formalumų,
atliekamų išvykimo, tranzito bei paskirties muitinės įstaigose ir įgaliotojo siuntėjo ir
(arba) gavėjo patalpose, nesikeičia.
1.

1

Išvykimo muitinės įstaigoje vykdomi pagrindiniai procesai nesikeičia. Toliau
išdėstyti svarbiausi dalykai ir pagrindiniai pakeitimai.
1.1.

Ir toliau taikomi dabartiniai tranzito deklaracijos duomenų reikalavimai
(TDA 9 priedo C2 priedėlis).

1.2.

Tranzito lydimasis dokumentas ir tranzito / saugumo lydimasis
dokumentas (TLD / TSLD) išlieka privalomi pagal DA (su pakeitimais,
padarytais TDA) 184 straipsnio 2 dalį ir juos turi išspausdinti išvykimo
muitinės įstaiga arba deklarantas (taip pat įgaliotasis siuntėjas).
Atitinkamais atvejais šiuos dokumentus gali papildyti prekių sąrašas ir
tranzito / saugumo prekių sąrašas. Formų pavyzdžiai nesikeičia (TDA 9
priedo F1, F2, G1 ir G2 priedėliai).

1.3.

Jautrių prekių sąrašas panaikintas. Neprivaloma į tranzito duomenis
įtraukti prekės kodo, išskyrus atvejus, kai tranzito deklaraciją pateikia tas

Pakeitimai taikomi ir bendrojo tranzito operacijoms Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje
(NCTS).
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pats asmuo tuo pat metu, kai yra pateikiama muitinės deklaracija, kurioje
nurodytas prekės kodas, arba po to (TDA 9 priedo C1 priedėlis).

2.

1.4.

Muitinės plombos arba alternatyvios identifikavimo priemonės yra
privalomos. Muitinės plombos turi atitikti tam tikrus esminius ir
techninius kriterijus, nustatytus IA 301 straipsnyje. Tačiau šiuo metu
naudojamas plombas galima naudoti ir toliau, kol baigsis jų atsargos, arba
iki 2019 m. gegužės 1 d., priklausomai nuo to, kuri diena yra ankstesnė
(DA 255 straipsnis).

1.5.

Išvykimo muitinės įstaiga, jeigu ji arba procedūros vykdytojas mano, kad
tai būtina, gali visų rūšių prekėms nustatyti maršrutą, kuriuo jos bus
gabenamos (IA 298 straipsnis).

Jeigu įvyktų incidentų gabenant prekes, vežėjas TLD arba TSLD turi įrašyti
atitinkamus duomenis. Prekės ir TLD arba TSLD turi būti pateikti artimiausiai tos
šalies, kurios teritorijoje yra transporto priemonė, muitinei (IA 305 straipsnis).
Prekių ir TLD nereikia pateikti šiais atvejais:
 kai prekės perkeliamos iš neužplombuotos transporto priemonės;
 kai vienas arba daugiau riedmenų arba vagonų dėl techninių priežasčių
atkabinamas (-i) nuo geležinkelio riedmenų arba vagonų sąstato;
 kai pakeičiamas kelių transporto priemonės vilkikas, bet nepakeičiama
jo priekaba arba puspriekabė;
su sąlyga, kad procedūros vykdytojas arba vežėjas apie incidentą informuoja
artimiausią tos šalies, kurios teritorijoje yra transporto priemonė, muitinę.

3.

Tranzito muitinės įstaigoje vykdomi pagrindiniai procesai nesikeičia.

4.

Paskirties muitinės įstaigoje vykdomi pagrindiniai procesai nesikeičia.

5.

Tranzito supaprastinimas
5.1.

Tranzito supaprastinimo rūšys
5.1.1. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. taikomi toliau nurodyti supaprastinimai
(SMK 233 straipsnio 4 dalies a–c punktai), juos galima laikyti
esamos praktikos tąsa.
5.1.1.1.

Įgaliotasis siuntėjas

5.1.1.2.

Įgaliotasis gavėjas

5.1.1.3.

Specialių plombų naudojimas

5.1.2. Pagal SMK 233 straipsnio 4 dalies d ir e punktus bus taikomi
toliau nurodyti tranzito supaprastinimai.
5.1.2.1.

Muitinės deklaracijos, kurioje reikalaujama pateikti
mažiau duomenų, naudojimas vėlesniu etapu (kai
bus modernizuota NCTS).
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5.1.2.2.

Elektroninio transporto dokumento kaip muitinės
deklaracijos naudojimas (bus taikoma ne vėliau
kaip nuo 2018 m. gegužės 1 d.).

5.1.3. Pereinamuoju laikotarpiu ir toliau taikomi toliau nurodyti
supaprastinimai (TDA 24 straipsnis).
5.1.3.1.

Geležinkelių, oro arba jūrų transportu vežamoms
prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų
naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra –
geležinkelių transportu vežamoms prekėms
taikomos supaprastintos procedūros ir oro arba jūrų
transportu transportu vežamoms prekėms taikomos
1 lygio supaprastintos procedūros tąsa (iki NCTS
modernizavimo, numatyto 2019 m. spalio mėn.).

5.1.3.2.

Oro arba jūrų transportu transportu vežamoms
prekėms taikoma elektroninio manifesto naudojimu
pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra – oro arba jūrų
transportu vežamoms prekėms taikomos 2 lygio
supaprastintos procedūros tąsa (iki 2018 m. gegužės
1 d.).

5.1.4. Panaikinti toliau nurodyti tranzito supaprastinimai.
laikytis

nustatyto

maršruto

5.1.4.1.

Reikalavimo
netaikymas.

5.1.4.2.

Nacionaliniai tranzito supaprastinimai (išskyrus
geležinkelių transportu vežamoms prekėms
taikomas kitas popieriuje surašytų dokumentų
naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras
pagal TDA 45 straipsnį).

5.2.

Įgaliotasis siuntėjas. Procesai nesikeičia.

5.3.

Įgaliotasis gavėjas. Pagrindiniai procesai nesikeičia. Nustatytas naujas
reikalavimas, kad patalpos, į kurias įgaliotojo gavėjo pageidavimu
pristatomos prekės, turi turėti laikinojo saugojimo sandėlio statusą (jis
suteikiamas atskiru leidimu) arba jos turi būti muitinės pripažinta
priimtina laikinojo saugojimo vieta (skirta prekėms saugoti trumpiau nei
24 valandas). Be to, reikia pateikti laikinojo saugojimo garantiją (SMK
144, 147 ir 148 straipsniai, DA 115 straipsnis).

5.4.

Specialių plombų naudojimas. Plombos turi atitikti tam tikrus esminius ir
techninius kriterijus, nustatytus IA 301 ir 317 straipsniuose. Tie kriterijai
nustatyti tarptautiniuose standartuose, pvz., ISO 17712. Šiuo metu
naudojamas specialias plombas galima ir toliau naudoti, kol baigsis jų
atsargos arba iki 2019 m. gegužės 1 d., priklausomai nuo to, kuri diena yra
ankstesnė (DA 255 straipsnis).

5.5.

Leidimų suteikimo sąlygos suderintos su AEO statuso suteikimo
reikalavimais.
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5.6.

Prašymų ir leidimų duomenys pateikti DA A priede.

5.7.

5.1.1 punkte nurodyti leidimai, suteikti remiantis Reglamentu (EEB)
Nr. 2454/93 ir galiojantys 2016 m. gegužės 1 d., tebegalioja, kaip
nurodyta DA 251 straipsnio 1 dalyje ir IA 345 straipsnio 1 dalyje.
5.7.1. Leidimai, kurių galiojimo laikas ribotas, galioja iki jų galiojimo
laikotarpio pabaigos arba iki 2019 m. gegužės 1 d., priklausomai
nuo to, kuri data yra ankstesnė.
5.7.2. Visi kiti leidimai galioja, kol bus peržiūrėti (ne vėliau kaip iki
2019 m. balandžio 30 d.).
5.7.3. 5.1.3.1 punkte nurodytų leidimų suteikimo kriterijų peržiūra pagal
TDA turi įvykti ne vėliau kaip 2019 m.

6.

Garantijos
6,1.

Garanto įsipareigojimo formos vienkartinės garantijos pateikimo
procesas nesikeičia. Vienintelis pakeitimas yra naujas garanto
įsipareigojimo formos pavyzdys, nustatytas IA 32-01 priede.

6.2.

Vienkartinė lakštų formos garantija. Pagrindinis procesas nesikeičia, tik
padaryti toliau nurodyti pakeitimai.
6.2.1. Naujas garanto įsipareigojimo formos pavyzdys nustatytas IA 3202 priede.
6.2.2. Naujas lakšto formos pavyzdys nustatytas IA 32-06 priede.
6.2.3. Vienkartinės garantijos lakšto suma padidinta iki 10 000 EUR (IA
160 straipsnis).

6.3.

Bendrosios garantijos pateikimo procesas nesikeičia, tik padaryti toliau
nurodyti pakeitimai.
6.3.1. Nedideli referencinio dydžio apskaičiavimo būdo pakeitimai (IA
155 straipsnis):
6.3.1.1.

referencinis dydis turi atitikti importo muitų ir kitų
privalomųjų mokėjimų sumą, kurią pagal kiekvieną
tranzito deklaraciją gali tekti sumokėti per
laikotarpį nuo tranzito procedūros įforminimo
prekėms iki tos procedūros pripažinimo įvykdyta
momento, tačiau išlaikomas 12 ankstesnių mėnesių
laikotarpis;

6.3.1.2.

padidintas fiksuotasis nustatytas dydis – iki
10 000 EUR.

6.3.2. Garantijos referencinio dydžio sumažinimas 100 proc. (atleidimas
nuo pareigos pateikti garantiją) gali būti taikomas visoms prekėms.
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6.3.3. Naujas garanto įsipareigojimo formos pavyzdys nustatytas IA 3203 priede.
6.3.4. Nauji bendrosios garantijos sertifikato (TC31) ir atleidimo nuo
pareigos pateikti garantiją sertifikato (TC33) formų pavyzdžiai
nustatyti IA 72-04 priede.
6.3.5. Leidimo suteikimo sąlygos suderintos su AEO statuso suteikimo
reikalavimais.
6.3.6. Prašymų ir leidimų duomenys pateikti DA A priede.
6.3.7. Leidimai, suteikti remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 2454/93 ir
galiojantys 2016 m. gegužės 1 d., tebegalioja, kaip nurodyta toliau
(DA 251 straipsnio 1 dalis ir IA 345 straipsnio 1 dalis).
6.3.7.1.
Leidimai, kurių galiojimo laikas ribotas, galioja iki
jų galiojimo laikotarpio pabaigos arba iki 2019 m. gegužės 1 d.,
priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.
6.3.7.2.
Visi kiti leidimai galioja, kol bus peržiūrėti (ne
vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d.).
6.4.

Naudojantis 5.1.3.1 punkte nurodytais leidimais, garantijos pateikti
nereikia, jeigu tie leidimai suteikti anksčiau nei 2016 m. gegužės 1 d. ir po
tos datos tebegalioja, ir juose nurodyta, jog atleidžiama nuo pareigos
pateikti garantiją.

6.5.

Naudojantis 5.1.3.2 punkte nurodytu leidimu, garantijos pateikti nereikia,
nes šis leidimas yra lygiavertis 233 straipsnio 4 dalies e punkte nustatytai
procedūrai.
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II.

TIR. Pagrindiniai pakeitimai

1.

TIR operacijos MRN muitinei (pvz., paskirties arba išvežimo muitinės įstaigai,
vietos, kurioje įvyko incidentas, nelaimingas atsitikimas arba buvo nukrypta nuo
nustatyto maršruto, muitinei) gali būti pateiktais įvairiomis priemonėmis,
nurodytomis DA 184 straipsnyje.

2.

TIR operacijos MRN į TIR knygelę įrašo išvykimo arba įvežimo muitinės įstaiga.
TIR knygelės turėtojo prašymu išvykimo arba įvežimo muitinės įstaiga jam
išduoda tranzito lydimąjį dokumentą arba tranzito / saugumo lydimąjį dokumentą.
Nebeprivaloma TLD / TSLD prisegti prie TIR knygelės.

3.

Jautrių prekių sąrašas panaikintas. Išvykimo arba įvežimo muitinės įstaiga gali
visų rūšių prekėms nustatyti maršrutą, kuriuo jos bus gabenamos atliekant TIR
operaciją (IA 275 straipsnis).

4.

Muitinės plombos turi atitikti tam tikrus esminius ir techninius kriterijus,
nustatytus IA 301 straipsnyje. Tačiau šiuo metu naudojamas plombas galima ir
toliau naudoti, kol baigsis jų atsargos arba iki 2019 m. gegužės 1 d., priklausomai
nuo to, kuri diena yra ankstesnė (DA 255 straipsnis).

5.

Įgaliotasis gavėjas TIR operacijoms
5.1.

Statuso suteikimo sąlygos suderintos su AEO statuso suteikimo
reikalavimais.

5.2.

Prašymų ir leidimų duomenų reikalavimai nustatyti DA A priede.

5.3.

Leidimai, suteikti remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 2454/93 ir galiojantys
2016 m. gegužės 1 d., tebegalioja, kaip nurodyta toliau (DA 251 straipsnio
1 dalis ir IA 345 straipsnio 1 dalis).
5.3.1. Leidimai, kurių galiojimo laikas ribotas, galioja iki jų galiojimo
laikotarpio pabaigos arba iki 2019 m. gegužės 1 d., priklausomai
nuo to, kuri data yra ankstesnė.
5.3.2. Visi kiti leidimai galioja, kol bus peržiūrėti (ne vėliau kaip iki
2019 m. gegužės 1 d.).
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III.

MUITINIS STATUSAS. Pagrindiniai pakeitimai

1.

Pereinamasis laikotarpis

Kol bus įdiegta SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistema (numatyta
2019 m. spalio mėn.), ir toliau gali būti naudojamos toliau nurodytos įrodymo priemonės.
1.1.
straipsnis)

Popieriuje surašytas T2L (DA su pakeitimais, padarytais TDA, 124a

1.2.

Laivybos bendrovės manifestas (IA 199 straipsnio 2 dalis)

1.3.

Sąskaita faktūra arba transporto dokumentas, susijęs su prekėmis, kurių
vertė viršija 15 000 EUR (IA 199 straipsnio 3 dalis).

Pagal SMK nauja muitinio statuso įrodymo priemonė bus muitinis prekių manifestas
(IA 199 straipsnio 1 dalies c punktas ir 206 straipsnis). Tačiau pagal SMK
verslininkams, atitinkantiems SMK 39 straipsnio a ir b punktuose nustatytus kriterijus,
gali būti suteikiamas leidimas išduoti muitinį prekių manifestą, neteikiant muitinei
prašymo jį patvirtinti ar užregistruoti. Šiuo metu galiojantys leidimai, suteikti remiantis
MKĮN 324a straipsniu, galioja ir muitinio prekių manifesto išdavimui, o dėl tikslios
naudojimo tvarkos reikėtų susitarti su kompetentingomis institucijomis.
DA 2 straipsnis iš dalies pakeistas TDA 55 straipsniu, ir remiantis pakeisto 2 straipsnio 4
dalimi DA B priede nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai netaikomi, kol nebus
įdiegta PoUs sistema arba nacionalinė įgaliotiesiems išdavėjams skirta sistema (žr. TDA
1 priedo E2 skiltį). Valstybės narės turi užtikrinti, kad atitinkamais duomenų
reikalavimais būtų galima užtikrinti, kad būtų taikomos muitinio statuso įrodymus
reglamentuojančios nuostatos (žr. 2 straipsnio 4 dalies paskutinę pastraipą).
Kol bus įdiegta SMK muitinės sprendimų sistema, ir toliau bus naudojama reguliariųjų
laivybos linijų (RSS) informacinė ir ryšių sistema visai svarbiai informacijai, susijusiai
su prašymais ir leidimais, saugoti (DA 120–122 straipsniai).

2. T2M pakeičiamas žvejybos žurnalu
Pagal galiojančias teisės nuostatas trečioji šalis, užpildydama T2M blanko 13 langelį ir
jame darydama atitinkamą žymą, patvirtina, kad Sąjungos žuvų arba žuvų produktų
priežiūrą vykdė tos šalies muitinė ir su jais buvo atliekamos tik tokios tvarkymo
operacijos, kurių reikia jų būklei išsaugoti (MKĮN 325–336 straipsniai ir 43 bei 44
priedai).
2016 m. gegužės 1 d. pradedamos taikyti Sąjungos muitinės kodekso nuostatos ir nuo tos
dienos pirmiau minėtas patvirtinimas turės būti įrašomas ne T2M blanke, o
atspausdintame žvejybos žurnalo išraše (DA 129–133 straipsniai ir IA 213–215
straipsniai).
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3. Geležinkelio vagonų muitinio statuso įrodymas
Remiantis MKĮN 321 straipsniu, buvo laikoma, kad prekinių vagonų, priklausančių
valstybės narės geležinkelio įmonei, Sąjungos statusą įrodo kodo numeris ir savininko
ženklas (skiriamosios raidės), kuriais jie pažymėti.
SMK tokia nuostata nenumatyta, nes dėl įvairių priežasčių nustatyta, kad savininko
ženklai nėra patikimas vagonų Sąjungos statuso įrodymas.
Todėl nuo 2016 m. gegužės 1 d. tais atvejais, kai reikia įrodyti geležinkelio vagonų
Sąjungos statusą, taikomos bendrosios taisyklės. Muitinėms rekomenduojama reguliariai
atlikti auditą savo šalies geležinkelio įmonių riedmenų statusui nustatyti.

4.

Įdiegus SMK PoUS sistemą:

4.1.

T2L, T2LF ir muitinius prekių manifestus reikės pateikti naudojantis
elektronine sistema.

4.2. Sąskaitų faktūrų deklaracijas bus galima naudoti tik prekėms, kurių vertė
neviršija 15 000 EUR, deklaruoti.
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