Pasitikdami gražiausias metų šventes
pasirūpinkite kalėdinėmis dovanomis ir
sveikinimais iš anksto!

! Kasmet šventiniu laikotarpiu iš Lietuvos
pašto išvažiuoja daugiau nei 20 vilkikų
įvairių pašto siuntų.
Tai – beveik 120 tonų
laiškų ir siuntinių.

Ką daryti, kad sveikinimai greičiau pasiektų adresatą?
•
•
•

Laišką ar siuntą išsiųskite anksčiau. Atminkite, kad Kalėdos ir Naujieji metai
švenčiami visame pasaulyje, tad ir kitų šalių paštuose yra gerokai padidėjęs
darbo krūvis.
Teisingai užpildykite siuntėjo ir gavėjo duomenis: adresą, pašto kodą ir pan.
Kaip teisingai adresuoti siuntas, sužinosite Lietuvos pašto internetinėje
svetainėje www.post.lt arba paskambinę telefonu 8 700 44 500.
www.post.lt pasitikrinkite, ar nesiunčiate draudžiamų daiktų ir kokie
apribojimai taikomi kai kurioms prekėms.

Ką daryti, kad iš ne Europos Sąjungos valstybių siunta Jums atkeliautų greičiau?
•
•
•
•
•

Informuokite siuntėją, kad jis užpildytų CN 22 ar CN 23 muitinės deklaraciją.
Minėtosios deklaracijos pildomos pagal instrukciją, kuri yra kitoje CN 22 ar
CN 23 blanko pusėje.
Jeigu siunčiamoms prekėms (daiktams) taikomi apribojimai, prie siuntos reikia
pridėti reikiamus leidimus, sertifikatus ir pan.
Jeigu siunčiamos prekės (daiktai) pirkti (pvz., internetinėje parduotuvėje),
prie siuntos reikia pridėti sąskaitas, banko pavedimus ir pan.
Nesiųsti draudžiamų prekių (daiktų)*.
Nenurodyti klaidingos informacijos apie siuntoje
siunčiamas prekes (daiktus), jų vertę, kiekį ir pan.
* Pasitikrinti, ar prekėms (daiktams) taikomi draudimai arba apribojimai, galima Lietuvos muitinės
interneto svetainėje www.cust.lt.

Ar žinote, kad...
Muitinės formalumai
prekėms (daiktams),
siunčiamoms siuntose,
atliekami Vilniaus
teritorinės muitinės
Pašto poste

Jeigu siuntoje siunčiamos
draudžiamos prekės (daiktai)
arba nepateikiami leidimai
prekėms (daiktams), kurių
gabenimui taikomi apribojimai, šias siuntas muitinė
sulaiko.

Siuntos gavėjas arba siuntos
siuntėjas gali pats pateikti
siuntą muitinei muitinės
formalumams atlikti, tačiau
apie šį pageidavimą privalo
iš anksto informuoti Lietuvos paštą.

Siuntas, reikalingus dokumentus bei visą su
siuntoje siunčiamomis
prekėmis (daiktais) susijusią
informaciją muitinei
pateikia
ia Lietuvos paštas.
Jeigu prie siuntos nepridėti
reikalingi dokumentai (sąskaitos,
leidimai ir pan.) ir / arba CN 22
ar CN 23 muitinės deklaracijoje
nepateikta visa reikalinga informacija, Lietuvos paštas išsiunčia
informacinį pranešimą siuntos
gavėjui dėl šios informacijos ir /
arba dokumentų pateikimo.

Jeigu siuntą siunčia vienas privatus asmuo
kitam privačiam asmeniui neatlygintinai,
importo mokesčiai pradedami skaičiuoti,
kai prekių (daiktų) bendra vertė siuntoje
didesnė nei 160 Lt; kitais atvejais (pvz., jei
prekės įsigytos internetinėje parduotuvėje)
mokesčiai skaičiuojami, kai prekių (daiktų)
bendra vertė siuntoje didesnė nei 75 Lt.

* Daugiau informacijos apie
muitinės formalumus, taikomus prekėms, siunčiamoms
siuntose iš ne Europos Sąjungos valstybių, ir importo mokesčių taikymą rasite Lietuvos
muitinės interneto svetainėje
www.cust.lt.
Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos muitine.

