JUNGTINĖS (MUITINĖS ATSTOVŲ IR SIUNTŲ VEŽĖJŲ) DARBO GRUPĖS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Vilnius
Posėdis įvyko 2021-09-03 13 val. (MS Teams priemonėmis)
Posėdžio pirmininkas Laimis Žlabys
Posėdžio sekretorė Jovita Mikšienė
Dalyvavo:
Muitinės departamento (toliau ‒ MD) generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. 1B-386 sudarytos darbo grupės nariai: S. Cirtautas, G. Banaitytė, G. Smaliukas, L. Petronienė,
T. Eidikas, V. Daugėla, M. Makauskas.
Kviestieji asmenys: D. Žvironas MD generalinis direktorius, J. Miškinis MD generalinio
direktoriaus pavaduotojas, Vygantas Paigozinas MD generalinio direktoriaus pavaduotojas, V.
Raginis Kauno TM direktoriaus pavaduotojas, D. Kraulaidienė Vilniaus TM direktorė, E. Šilanskienė
Vilniaus TM direktoriaus pavaduotoja, N. Motiejūnaitė MD Muitinės procedūrų skyriaus vedėja, A.
Buikienė MD Muitinės procedūrų skyriaus vyr. specialistė, 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, D. Androšiūnienė MD Mokesčių administravimo skyriaus
vedėja, O. Golovkina Mokesčių administravimo skyriaus vyresnioji patarėja, K. Boičukė MD
Mokesčių administravimo skyriaus vyr. specialistė, V. Mickienė MD Tarifų skyriaus vedėja, R.
Petkevičiūtė MD Muitų politikos skyriaus vyr. specialistė, J. Dukavičius MD Muitų politikos
skyriaus vyr. specialistas, D. Petrokienė, MD Muitų politikos skyriaus vyr. specialistė, D. Binkys,
Muitų politikos skyriaus vyr. specialistas, R. Okaitė Vilniaus TM Oro uosto posto viršininkė, R.
Kraunaitytė MD Muitinės procedūrų skyriaus vyr. specialistė, E. Pagounis MD Komunikacijos
skyriaus vyr. specialistė, L. Petronienė, V. Žvikas, R. Česnienė DHL Lietuva UAB atstovas, D.
Jankauskaitė, M. Mišeikienė, S. Razmus UAB ,,Omniva“ atstovai, P. Banys UAB ,DPD atstovas, M.
Stravinskė, S. Ramanauskienė, M. Kalinauskas, V. Keršpyla, M. Sirutavičius AB Lietuvos pašto
atstovai, A. Sabaliauskas UAB Trevio atstovas, T. Eidikas, B. Saakian UAB Fedex atstovai, J. Duoba,
V. Lašas, M. Makauskas, M. Švilpauskas UPS Lietuva atstovai, Astijus Avildos atstovas, E.
Liaubaitė, J. Sakalauskas, I. Milkamanavičiūtė AAALaw atstovai.
DARBOTVARKĖ:
1. Likę neišspręsti klausimai iš paskutinio posėdžio, kuriuos elektroniniu paštu muitinei
pateikė UAB DHL Lietuva:
1.1. Deklaracijų taisymai, kai nebuvo nurodytas IOSS numeris, tačiau jis turi būti.
Kokiomis priemonėmis bus teikiami prašymai: MLS H1 atveju, kaip H7 deklaracijų
atveju? Koks įrodymas dėl IOSS, ar užtenka tik nurodyti prašyme? Tokių atvejų jau
turime ir norėsime teikti prašymus.
1.2. Prekės negali būti deklaruojamos kaip H7, jei taikomi draudimai ir apribojimai. Kokie
muitinės planai ateičiai tokias siuntas „stabdyti“ automatiniu būdu, pagal prekės kodą
ar kitą profilį? O gal jau yra įdiegtas funkcionalumas RIKS, kuriuo vežėjai irgi galėtų
pasinaudoti.
2. Einamieji klausimai.

L. Žlabys dėl 1.1. klausimo paprašė pasisakyti J. Dukavičiaus.
J. Dukavičius paaiškino, kad H7 ir H6 duomenų rinkiniai, nurodyti Sąjungos muitinės
kodekso deleguotame akte yra laikomi standartinėmis muitinės deklaracijomis, todėl taisyti ar
papildyti minėtas muitinės deklaracijas deklarantai turėtų per Muitinės Leidimų Sistemą, kaip ir H1
atveju. Teisės aktuose nėra apibrėžta kokį dokumentą dėl IOSS turi būti pateiktas taisant muitinės
deklaracijas, kažkoks įrašas gali būti pateiktas to juridinio asmens, t.y. skubių siuntų vežėjo ar pašto
operatoriaus. Tačiau, kol kas ML sistemoje toks funkcionalumas dar neveikia. kol kas taip deklaruoti
negalima.
L. Žlabys patvirtino, kad H7 yra negalimas kai yra draudimai ir apribojimai. Rizikos profiliai
įjungiami ne vienu metu, paeiliui, pagal svarbumą. Užkardyti neleidžiamų prekių įvežimą yra labai
svarbu, tačiau ne mažiau svarbūs klausimai yra susiję su prekių muitine verte ir kt. Mažai tikėtina,
kad muitinė skubių siuntų vežėjams ar pašto operatoriui atskleis rizikos turinį.
R. Okaitė pabrėžė, kad rizika šiuo metu yra vykdoma. Muitinės pareigūnai tikrinimą atlieka.
V. Žvikas, UAB DHL Lietuva, pasiteiravo dėl draudimų ir apribojimų sąrašo.
J. Dukavičius pasisakė, kad funkcionalumas neįdiegtas H7 duomenų rinkiniui. Jeigu IOSS
nėra nurodytas, tuomet deklaracija yra taisytina, nurodytas IOSS numeris, viskas vyksta per muitinės
leidimų sistemą.
Informavo, kad ES darbo grupėje, kurioje dalyvauja, kalbėta ir planuojama pabandyti sudaryti
draudimų ir apribojimų sąrašą. Tačiau dėl kiekvienos valstybės narės nacionalinių teisės ypatumų
tokį sąrašą sukurti yra didelis iššūkis, Komisijos atstovai žadėjo prie šio klausimo grįžti rudenį.
R. Petkevičiūtė papildomai paaiškino, kad muitinės deklaracija gali ir turi būti taisoma net jei
nėra Muitinės leidimų sistemoje funkcionalumo, prašymai dėl taisymo tokiu atveju turi būti
pateikiami popieriniai.
E. Šilanskienė patvirtino, kadangi kol kas nėra sąsajos iMDAS ir MLS, pateikiami popieriniai
prašymai dėl muitinės deklaracijos taisymo.
L. Žlabys informavo, kad buvo pateiktas Lietuvos pašto paklausimas dėl klausimų, susijusių
su smulkių siuntų deklaravimu, joms įformintų muitinės deklaracijų taisymu ir mokesčių permokų
grąžinimu. Paminėjo, kad atsakymas Lietuvos paštui yra pateiktas 2021-09-02.
M. Stravinskė, patvirtino, kad toks paklausimas pateiktas, tai pat pasiteiravo ar visais atvejais
turi būti taisomos deklaracijos?
R. Petkevičiūtė paaiškino, kad šiuo klausimu buvo suorganizuotas atskiras posėdis MD.
Svarbu pažymėti, kad nuo š. m. liepos 1d. pasikeitė Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 24 str.
Asmens atstovai be atskiro įgaliojimo atstovavo tiesiogiai ir asmuo galėjo kreiptis tiesiogiai. Dabar
nustatyta, kad be atskiro įgaliojimo Lietuvos pašto ir skubių siuntų vežėjai gali atstovauti asmenį tik
netiesioginiu būdu. Deklarantu yra laikomi skubių siuntų vežėjai ir Lietuvos paštas. Dėl deklaracijos
taisymo gali kreiptis tik deklarantas. Pačią deklaraciją galima taisyti tik deklaranto prašymu.
Pažymėtina, kad visus mokesčius muitinei perveda Lietuvos paštas, o Lietuvos paštui perveda asmuo.
Asmuo mokesčių tiesiogiai muitinei nemoka.
D. Androšiūnienė atkreipė dėmesį, kad skubių siuntų vežėjų ir Lietuvos pašto muitinės
deklaracijose apskaičiuotų mokesčių mokėjimas yra atidėtas, kadangi pateikta bendroji garantija,
užtikrinanti deklaracijoje muitinio įforminimo metu ar po įforminimo apskaičiuotų mokesčių
sumokėjimą. Bendroji garantija, deklaruojant netiesioginio atstovavimo būdu, yra išduota
deklarantui, ne siuntos gavėjui, taigi ir mokesčių sumokėjimo atidėjimas taikomas deklarantui, kuris
turi juos sumokėti nustatytais terminais ar kreiptis dėl grąžinimo.
J. Dukavičius, atkreipė dėmesį į tai, kad nuo spalio 1 d. skubių siuntų vežėjams ir pašto
operatoriams bus privaloma teikti įvežimo bendrąsias deklaracijas, ir pasiteiravo dalyvaujančių
skubių siuntų vežėjų ir Lietuvos pašto atstovų ar pabrangs deklaravimo paslaugos siuntų gavėjams?
Ar taikys mokesčius už deklaruojamas IOSS siuntas?
M. Stravinskė informavo, kad IOSS atveju nebus taikomas papildomas mokestis. Tokių siuntų
formalumus atliks nemokamai.
V. Žvikas paantrino, kad IOSS siuntos nebrangs.
T. Eidikas taip pat patvirtino, kad nebus jokių pakeitimų, mokesčiai nebus imami.
Posėdžio metu kilo diskusija dėl duomenų iš sistemos išrašo.
E. Šilanskienė patvirtino, kad Vilniaus teritorinė muitinė spausdina tokius išrašus. Pasiteiravo,

gal galėtų MISC tokius išrašus iš sistemos daryti.
L. Žlabys pažadėjo pasidomėti ir informuoti kito posėdžio metu. Taip pat pranešė, kad kitų
posėdžių pirmininkaujantis asmuo bus E. Šilanskienė, nes jis atostogaus.
NUTARTA. Organizuoti pasitarimą š. m. rugsėjo 10 d. MS Teams priemonėmis.
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