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Vilnius
Posėdis įvyko 2021-07-30 13 val. TEAMS priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Laimis Žlabys
Posėdžio sekretorė Vita Šukevičiūtė
Dalyvavo:
Muitinės departamento (toliau ‒ MD) generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. 1B-386 sudarytos darbo grupės nariai: S. Cirtautas, G. Banaitytė, J. Dukavičius, R. Kraunaitytė,
G. Smaliukas, M. Stravinskė, L. Petronienė, T. Eidikas, V. Daugėla, M. Makauskas.
Kviestieji asmenys: D. Žvironas MD generalinis direktorius, J. Miškinis ir V. Paigozinas MD
generalinio direktoriaus pavaduotojai, D. Smalinskas Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko
pavaduotojas, D. Žemaitis Valstybinės kalbos inspekcijos teisininkas, V. Raginis Kauno TM
direktoriaus pavaduotojas, T. Banelis MISC direktorius, E. Šilanskienė Vilniaus TM direktoriaus
pavaduotoja, N. Motiejūnaitė MD Muitinės procedūrų skyriaus vedėja, A. Buikienė MD Muitinės
procedūrų skyriaus vyr. specialistė, Š. Avižienis MD Muitų politikos skyriaus vedėjas, M.
Krikščionaitis Muitinės informacijos skyriaus vedėjas, V. Volungevičius MD Komunikacijos
skyriaus vedėjas, A. Grinevičiūtė Muitinės informacijos skyriaus vyresnioji patarėja, S. Papiliauskas
Muitinės informacijos skyriaus vyr. specialistas, H. Rukšėnienė Komunikacijos skyriaus patarėja, V.
Guobytė Muitinės departamento Muitinio įvertinimo skyriaus vedėja, J. Mikšienė Muitinio
įvertinimo skyriaus vyresnioji patarėja, R. Petkevičiūtė MD Muitų politikos skyriaus vyr. specialistė,
V. Mickienė MD Tarifų skyriaus vedėja, R. Okaitė Vilniaus TM Oro uosto posto viršininkė, D.
Žemgulienė MD administratorė referentė, V. Žvikas DHL Lietuva UAB atstovas, D. Jankauskaitė,
M. Mišeikienė, S. Razmus UAB ,,Omniva“ atstovai, P. Banys UAB ,,DPD“ atstovas, T. Drunga, M.
Sirutavičius, M. Kalinauskas, V. Keršpyla, S. Ramanauskienė AB Lietuvos pašto atstovai, A.
Sabaliauskas UAB Trevio atstovas.
DARBOTVARKĖ:
1.
Aptarti galimybes, kokiu būdu galima panaudoti prekių siuntos numerį, kad išvengti
tam tikrų dubliuotų deklaravimų.
2.
Aptarti AB Lietuvos paštas oficialiajame 2021-07-28 rašte Nr. 3-2021-03584 „Dėl
smulkių siuntų deklaravimo problematikos“ išdėstytas problemas.
3.
Kiti einamieji klausimai.
SVARSTYTA. Aptarti galimybes, kokiu būdu galima panaudoti prekių siuntos numerį, kad
išvengti tam tikrų dubliuotų deklaravimų.
L. Žlabys aptarimo pradžioje paklausė posėdžio dalyvių ar jie turėtų pasiūlymų kaip galima
būtų panaudoti prekių siuntos numerį, kad užkardyti dvigubą deklaravimą.
N. Motiejūnaitė informavo, kad stebint visą deklaravimo procesą, tiek Muitinės departamento,
tiek Muitines informacinių sistemų specialistai ir verslas, pastebi, kad siuntų susidubliavimo atvejai
įvyksta tuomet, kai fiziniai asmenys deklaruoja siuntas patys ir tas pačias siuntas deklaruoja skubių
siuntų vežėjai. Tam, kad išvengti tokių sidubliavimų, tinklalapyje buvo paskelbta informacija apie
deklaravimo eigą. Taip pat šita informacija pateikta iMDAS portalo pirmame lange. Tačiau, kad
užkirsti kelią organizacinėms klaidom, reikia galvoti apie sistemos priemones užtikrinančias tokią
kontrolę. Muitinės departamento iMDAS tobulinimo darbo grupė nagrinėja šitą klausimą.

L. Petronienė pasidalino, kaip jų bendrovės sekimo sistemoje matoma informacija kur randasi
siunta ir jeigu ji dar išsiuntimo šalyje, tai ją dar negalima deklaruoti. Tuomet sistema rodytų siuntos
(važtaraščio) numerį, kaip neegzistuojantį. Dėl sudubliuotų deklaracijų, L. Petronienė patikino, kad
jeigu jau pateikta deklaracija, tai pagal raktinį žodį, kita negali būti pateikiama.
L. Žlabys pažymėjo, kad abu siūlymai gali būti svarstytini ir pasiteiravo, kaip greitai rangovas
galėtų susieti būseną, kai prekės yra pateiktos, su būsena, kai individualiai prekes deklaruoja pats
asmuo. Kokie turi būti padaryti sisteminiai pakeitimai?
N. Motiejūnaitė paaiškino, kad pirmiausiai, išklausius pasiūlymus, darbo grupei reikia galutinai
apsispęsti ir tuomet kalbėti su sistemos rangovais ir aiškintis, kiek laiko tai gali užtrūkti. Iki projekto
pabaigos (gruodžio mėnesio pradžios), priėmus sprendimą, turi būti įgyvendinta.
L. Petronienė pasisakė, kad šis uždavinys neturėtų gulti tik ant muitinės pečių, kad į šį procesą
turėtu įsitraukti ir verslas. Jai pritarė ir kiti verslo atstovai.
Vyko diskusija, kokie elementai turi atsispindėti sistemoje.
Diskusijos metu buvo išsiaiškinta, kad bendrovėse naudojamos skirtingos sekimo priemonės.
L. Žlabys, apibendrinęs išsakytas nuomones, pateikė sprendinį, kad turi susitikti IT specialistai
ir pateikti darbo grupei sprendimus. Taip pat L. Žlabys pasitikslino, ar oficialus siuntos numeris yra
privalomas deklaracijos duomuo.
J. Dukavičius informavo, kad jeigu asmuo pats ketina deklaruoti savo siuntą, tai toks duomuo
yra privalomas.
L. Žlabys pastebėjo, kad siuntos numeris gali būti paprasčiausias sprendinys, nesirišant prie
sudėtingesnių elementų. Tokiu atveju sistema pati galėtu daryti rekontrolę pagal siuntos numerį ir kai
asmuo bandys pateikti deklaraciją, tuomet, jei nėra informacijos iš verslo operatoriaus, kad prekės
jau yra pateiktos, deklaracija nebus priimta.
J. Dukavičius paaiškino, kad siuntos numeris yra unikalus, tačiau tiek Lietuvos paštas, tiek
skubių siuntų vežėjai turi skirtingas numerių nomenklatūras (struktūras), pagal kurias sudaroma
informacija apie siuntą, todėl ganėtinai sudėtinga būtų sudėti siuntos numerį į vieną ar du elementus.
Šitoje vietoje, kad įgyvendinti idėją dėl unikalus siuntos numerio naudojimo, turėtu kalbėtis įmonių
IT specialistai. Muitinėje tam yra iMDAS tobulinimo grupė.
Vyko diskusija. Diskusijos metu buvo nuspręsta, kad turi būti sudarytas atskiras įmonių ir
muitinės IT specialistų susitikimas, kuriame pabandyti išspęsti kaip pritaikyti šį procesą pritaikyti
visoms įmonėms, tai yra, kad jis būtų universalus.
L. Žlabys pristatė AB Lietuvos paštas 2021-07-28 oficialių raštą Nr. 3-2021-03584, kurio ji
kreipėsi į Muitinės departamentą ir kitas institucijas dėl smulkių siuntų deklaravimo problematikos.
Pirmoji rašte įvardinta problema – Deklaracijų skaičius ir jų apdorojimo greitis.
L. Žlabys pakomentavo, kad išties yra pastebėta, kad šiek tiek sulėtėja sistemos darbas, tuomet,
kai į sistemą pateikiamas didelis kiekis deklaracijų viena porcija, ir uždavė verslo atstovams klausimą,
ar iš tikrųjų sulėtėjimas yra toks ženklus, kad teikiamos deklaracijos tiesiog nepriimamos, ar tik jos
priimamos daug lėčiau. Pirmai paprašė pasisakyti M. Stravinskė, kaip minimo rašto autorę.
M. Stravinskė atsakydama L. Žlabio klausimą, informavo, kad yra atvejų, kai reikia laukti po
keletą valandų sistemos žinučių apie prekių įforminimą.
L. Žlabys, pokalbio metu su M. Stravinskė, bandė išsiaiškinti kokio tipo žinučių reikia laukti
po keletą valandų, ar jos manymu sulėtėjimas susietas su sistemos veikimu ar yra kitos priežastys.
M. Stravinskė pasakė, kad priežastys yra įvairios, tačiau įvardinti jų negalėjo.
Vyko diskusija. Diskusijos metu buvo bandoma išsiaiškinti kuomet vyksta sistemos sulėtėjimas
ir aptariami priemonių variantai sistemos darbui pagerinti.
L. Žlabys įgarsinęs rašte išdėstytą antrą problemą „klaidų fiksavimas ir taisymas“, tai yra
prašymą peržvelgti deklaravimo klaidų identifikavimo procesą ir įvertinti pranešimo apie jas ir jų
sprendimo tvarką, paprašė M. Stravinskė detalizuoti savo prašymą.
M. Stravinskė bandė paaiškinti savo prašymą.
Vyko diskusija, kurios metu buvo išsiaiškinta, kad minimos klaidos yra sisteminės klaidos.
N. Motiejūnaitė padėkojo už pateiktą informaciją apie 13 žinutės apie „deklaracijos duomenų
taisymą“ ir pažadėjo informuoti verslą, kai atsiras šios žinutės funkcionalumas.

L. Žlabys pristatė sekančią problemą – dėl savarankiško deklaravimo. Buvo išvardinti atvejai,
kuomet atsiranda „dubliai“. Buvo pasiūlyta padaryti sistemoje funkcionalumą, kuris neleistų (fiziškai
užkardintų) tokių deklaracijų pateikimą.
Vyko diskusija.
L. Petronienė pasidžiaugė, kad vis daugiau fizinių asmenų deklaruojasi patys (40-50 procentų).
Š. Avižienis informavo, kad gaunami pasikartojantys skundai, kada pareiškėjas sumoka PVM
pirkdamas prekes platformoje ir po to , kai siunta atkeliauja į Lietuvą, AB „Lietuvos paštas“ reikalauja
sumokėti dar kartą.
Vyko diskusija.
L. Petronienė pasiūlė, kad klientai kreiptųsi į savo siuntėją, kad sugražintu sumokėtą PVM, nes
duomenys vežėjui pateikti nekorektiškai.
N. Motiejūnaitė padėkojo L. Petronienė už išsakytą mintį ir pasakė, kad Muitinės
departamentas, svarstis kaip pasinaudoti šia patirtimi.
L. Žlabys tradiciškai pateikęs statistinius duomenis apie įformintas H7 deklaracijas, konstatavo,
kad procesas tikrai juda, nors nėra didesnių problemų, tačiau, yra kur tobulėti.
NUTARTA. Rezervuoti laiką sekančiam galimam susitikimui (jei to prireiktų) 2021 m. liepos
30 d. 13:00 val. ir numatyti reguliarų (planinį) susitikimą 2021 m. rugpjūčio 6 d. 13:00 val.
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