Kur gali kreiptis MG pareigūnų elgesiu
nepatenkintas vairuotojas?
MG pareigūnų veiksmais ar sprendimu nepatenkintas asmuo
per 1 mėnesį turi teisę skųsti šiuos veiksmus muitinės įstaigai, kurioje skundžiamas pareigūnas dirba.

Kokie teisės aktai reglamentuoja MG veiklą?

rimas ir jam taikoma muitinės procedūra, tada būtina pateikti muitinio įforminimo dokumentus.
Fiziniai asmenys, gabenantys prekes, kurių vertė didesnė nei 5 MGL, turi pateikti prekių įsigijimą bei gabenimą
patvirtinančius dokumentus, o jų nepateikę gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn (Lietuvos Respublikos
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 16311 straipsnis).
Asmenys, gabenantys akcizines prekes, už tokių prekių gabenimo tvarkos pažeidimus administracinėn atsakomybėn
traukiami pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 1632 straipsnį. Administracinėn atsakomybėn netraukiami ﬁziniai asmenys, gabenantys pačių Lietuvoje pagamintas prekes bei prekes, iš kurių kiekio akivaizdžiai matyti, kad jos skirtos asmeniniam naudojimui.

Kaip įforminamas muitinės pareigūnų
nustatytas pažeidimas?
Nustačius gabenamų prekių ir tikrinimui pateiktų jų dokumentų neatitikimus ar pažeidimus:
pildomas Prekių patikrinimo aktas;
jei yra pagrindo, surašomas Administracinio teisės pažeidimo ar prekių sulaikymo protokolas;
situacija gali būti ﬁksuojama MG automobilyje įrengta
vaizdo ir garso įrašymo įranga;
nustačius nusikalstamos veikos, kurią pagal kompetenciją tirti priklauso Muitinės kriminalinei tarnybai ar kitai
teisėsaugos institucijai, požymius, apie tai informuojami atitinkamos institucijos atsakingi pareigūnai.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92,
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1);
1993 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 2454/
93, išdėstantis Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L
253, 1993 10 11, p. 1);
Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 732517);
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883);
Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003,
Nr. 7-263);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 nutarimas Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo ir naudojimo kelių transporto priemonėse“ (Žin., 1998, Nr.
113-3153: 2003, Nr. 35-1487);
Muitinės mobiliųjų grupių darbo organizavimo nuostatai,
patvirtinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004
m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1B-1048 (Žin., 2004, Nr. 172-6370);
Lietuvos Respublikos muitinės tarnybinių automobilių žymėjimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1B-1052 (Žin.,
2004, Nr. 172-6371).

Daugiau informacijos:
Muitinės departamentas
prie Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos
A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius
(8~5) 266 61 11
info@cust.lt; www.cust.lt
Informacija verslo atstovams ir keleiviams (8~5) 261 30 27
Nemokamas pasitikėjimo telefonas (8 800) 55 544
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KLAUSIMŲ APIE MUITINĖS
MOBILIĄSIAS GRUPES

Kas yra Muitinės mobiliosios grupės (MG)?

sieną, ar ne. Prieš stabdydamas transporto priemonę MG pareigūnas turi įvertinti, ar ji atitinka rizikos, kad gali būti pažeisti
muitų teisės aktai, požymius, taip pat ar stabdymo metu nekils
grėsmė jo ir kitų žmonių saugumui, o sustojusi transporto priemonė netrukdys kitiems eismo dalyviams.

MG yra mobilieji teritorinių muitinių arba specialiųjų muitinės įstaigų padaliniai, veikiantys teritorinių muitinių veiklos
zonose arba Muitinės departamento generalinio direktoriaus
nustatytose zonose ir vykdantys muitinės priežiūrą, atliekantys jų kompetencijai priskirtus muitinės formalumus bei kitas
jiems pavestas funkcijas.

Ar MG pareigūnai bendradarbiauja su kitomis
tarnybomis? Jei taip, su kokiomis?

Kokiam tikslui įsteigtos MG?
Pagrindinė MG užduotis – užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų nelegaliai gabenamos ir draudžiamos prekės. MG įsteigtos
siekiant atlikti muitinės kontroliuojamų ar kontroliuotinų prekių tikrinimus bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu ir taip vykdyti pažeidimų prevenciją, gerinant mokesčių surinkimą.

Kokios MG funkcijos?
MG pagal teisės aktų nustatytus rizikos požymius ar gautą informaciją tikrina transporto priemonių, asmenų, prekių
dokumentus ir prekes visoje Lietuvos muitų teritorijoje;
tikrina prekes, kurios deklaruojamos pagal elektroninių
duomenų pateikimo sutartis arba kurioms yra taikomos supaprastintos muitinės procedūros ir kurios pateikiamos muitiniam tikrinimui ne muitinės poste;
ﬁziškai tikrina importuojamus ar eksportuojamus žemės
ūkio produktus jų pakrovimo vietose;
renka informaciją apie pasirinktas tikrinti transporto
priemones, jomis gabenamas prekes, siekdamos atlikti rizikos
analizę ir vykdyti pažeidimų prevenciją;
teikia pagalbą ir keičiasi informacija su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis.

Kuo išsiskiria MG naudojami muitinės tarnybiniai
automobiliai?
MG automobiliai yra tamsiai mėlynos bei kontrastinės geltonos spalvos. Ant galinės dalies ir priekinių durelių yra užrašas
MUITINĖ, šalia jo – Lietuvos muitinės ženklas, ant abiejų automobilio šonų užrašytas Lietuvos muitinės nemokamo pasitikėjimo
telefono numeris 8 800 555 44, taip pat MG patrulio identiﬁkacinis numeris, ant stogo – plafonas su mėlynos ir raudonos arba tik
mėlynos spalvos švyturėliais.

Ar nustatyta, kaip MG pareigūnai turi stabdyti
automobilius?
Kelių eismo taisyklėse ir Muitinės mobiliųjų grupių darbo organizavimo nuostatuose nurodoma, kad:
automobilis turi būti stabdomas lazdelės ar skritulio su raudonu atšvaitu mostu skersai judėjimo krypties arba per garsiakalbį liepiant sustoti;
važiuojant MG automobiliu įjungus jo švyturėlį bei specialius garso signalus ir per garsiakalbį liepiant sustoti;
įjungus specialiomis spalvomis dažyto ir muitinės ženklu
pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP.

Kaip turi atrodyti automobilius stabdantys MG
pareigūnai?
Tarnybos metu, taip pat stabdydami transporto priemones MG
pareigūnai privalo dėvėti uniformą, o stabdant tamsiuoju paros
metu – uniformą su šviesą atspindinčiais elementais: specialiomis
liemenėmis, rankogaliais ir kita.

Ar MG pareigūnai turi teisę stabdyti tik valstybės
sieną kirtusias transporto priemones, ar ir
važiuojančias šalies viduje?
Ir lengvieji, ir krovininiai automobiliai gali būti stabdomi ir tikrinami visoje Lietuvos teritorijoje, nesvarbu, ar jie kirto valstybės

MG, vykdydamos savo funkcijas, bendradarbiauja su Policijos
departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine augalų apsaugos
tarnyba, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Valstybine darbo inspekcija.
MG pareigūnai turi teisę stabdyti automobilius vieni, be kitų
institucijų pareigūnų, tačiau yra vykdomos ir bendros akcijos ar
operacijos su kitomis tarnybomis. Jei muitinės pareigūnai dirba
vieni ir nustato nusikalstamos veikos, kurią tirti pagal kompetenciją priklauso kitai institucijai, požymių, apie tai nedelsiant informuojama kompetentinga institucija ir imamasi visų priemonių,
kad būtų apsaugota įvykio vieta bei daiktiniai įrodymai kol atvyks tos institucijos atstovas.

Kokios yra stabdomo vairuotojo teisės ir pareigos?
Vairuotojas turi teisę paprašyti muitinės pareigūno prisistatyti, parodyti savo tarnybinį pažymėjimą (tarnybinį ženklą) ir kitus
dokumentus, liudijančius, kad muitinės pareigūnas turi atitinkamus įgaliojimus, taip pat gali reikalauti paaiškinti, kodėl jis sustabdytas ir tikrinamas.
Jei MG pareigūnai tikrindami krovinį nuėmė muitinės ar kitokias plombas, vairuotojas turi teisę reikalauti šio tikrinimo akto
kopijos. Vairuotojui pageidaujant, kad muitinės pareigūnai pasirašytų prekių gabenimo arba valstybės institucijų atliekamų patikrinimų žurnale, mobiliosios grupės patrulio vyresnysis privalo
įrašyti tikrinimo pagrindą, datą, laiką, vietą ir pasirašyti.

Kokia bausmė laukia vairuotojo, kuris
nepakluso MG pareigūnams ir nesustojo?
Pagal Kelių eismo taisykles vairuotojas privalo sustoti, jei
jį nustatyta tvarka stabdo muitinės pareigūnas. Nesustojęs
vairuotojas dėl muitinės pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymo gali būti nubaustas 3000–4000 Lt bauda.

Kuo remiantis priimamas sprendimas stabdyti
automobilį ir kaip vyksta automobilio, prekių,
dokumentų tikrinimas?
Sprendimas stabdyti transporto priemonę priimamas,
jeigu pagal teisės aktų nustatytus rizikos požymius yra pagrindo manyti, kad gabenamoms prekėms taikomos ar taikytinos muitinės priežiūros priemonės. MG pareigūnai gali
tikrinti transporto priemonės, vairuotojo, prekių dokumentus ir prekes, sverti jas, o esant būtinybei – imti prekių mėginius (pavyzdžius) bei tikrinti prekes detaliai.
Jei stabdymo vietoje nėra pasirinktam tikrinimui būtinų
sąlygų ir nustatoma, jog krovinys yra ar pagal rizikos požymius gali būti muitinės prižiūrimas arba prekės gabenamos
pažeidžiant teisės aktus, MG patrulio vyresnysis nurodo vežėjui pateikti krovinį tikrinti kitoje vietoje bei organizuoja to
krovinio patikrinimą.

Kokius dokumentus, susijusius su vežamomis
prekėmis, MG pareigūnams turi pateikti
sustabdytos transporto priemonės vairuotojas?
MG pareigūnui būtina pateikti tinkamai užpildytus krovinio įsigijimą bei gabenimą patvirtinančius dokumentus
(CMR važtaraštis, važtaraštis, sąskaita faktūra, vežimo sutartis, vežimo užsakymas, pirkimo–pardavimo sutartis, būtini
leidimai ar licencijos ir kita). Jei krovinys yra muitinės prižiū-

