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I. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
Lietuvos Respublikos muitinė – valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš
Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos
politikos ir kitų su prekyba susijusių bendrųjų Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip
pat prie visos prekių tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo.
Didėjanti prekybos globalizacija daro didelę įtaką muitinės veiklai. Būdama globalizacijos procesų
centre, muitinė dalyvauja prekybos reguliavimo ir kontrolės veikloje, nes privalo apsaugoti ES vidaus rinką ir
visuomenę, užkirsdama kelią neteisėtam draudžiamųjų ir ribojamųjų prekių gabenimui, kovodama su muitinės
veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais, atlikdama baudžiamąjį persekiojimą. Europos Komisijos
parengtoje ES Muitų sąjungos raidos strategijoje iškelti pagrindiniai strateginiai tikslai, kurių turi siekti ir
Lietuvos Respublikos muitinė, kontroliuodama išorines Europos Bendrijos muitų teritorijos sienas,
užtikrindama visos ES piliečių saugą ir saugumą, privalo įgyvendinti Europos Bendrijoje taikomą muitų ir
tarptautinės prekybos politiką.
2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2013 m. spalio 9 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – SMK), pakeisdamas iki šiol
galiojusį Bendrijos muitinės kodeksą (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), priimtą 1992 metais. SMK –
pagrindinis muitų teisės aktas 28 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir
reikalaujantis, kad visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija. SMK taikomas
nuo 2016 m. gegužės 1 d., tačiau numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai dalyvauja tarptautinių organizacijų renginiuose, Europos
Komisijos ir Europos Tarybos komitetų posėdžiuose, taip pat įvairiuose tarptautiniuose projektuose.
Muitinės pareigūnų patirtis ir kvalifikacija sudaro prielaidas kurti modernią, efektyviai ir geranoriškai
su verslu bendradarbiaujančią instituciją.
Taikant viešojo administravimo tobulinimo priemones, gerinamas muitinės sistemos valdymas,
stiprinami muitinės pareigūnų administraciniai gebėjimai, teikiamos kokybiškos, visuomenės poreikius
atitinkančios paslaugos. Siekiant laiku reaguoti į besikeičiančias sąlygas, ieškoma veiksmingų sprendimų,
siekiama tobulėti ir būti atviriems naujovėms, stiprinti partnerystę su verslo visuomene, efektyviai naudoti
išteklius ir įgyvendinti priemones, mažinančias administracinę naštą.
VIZIJA
Lietuvos Respublikos muitinės – išmani ir patikima valstybės institucija, sąžiningo verslo partnerė,
tarptautinės prekybos priežiūros ekspertė, vertinama personalo, aukštesnių institucijų, partnerių ir visuomenės.
MISIJA
Lietuvos Respublikos muitinės – teisėta, saugi, sąžininga ir sklandi tarptautinė prekyba Lietuvoje.
KOKYBĖS POLITIKA
Lietuvos Respublikos muitinės vadovybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
strategiją 2016–2020 metams ir siekdama teikti kokybiškas, asmenų teisėtus lūkesčius ir pažangią praktiką
atitinkančias muitinės paslaugas, kartu išlaikant deramą pusiausvyrą tarp verslo sąlygų palengvinimo ir
veiksmingos Lietuvos ir Europos Sąjungos finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugos nuo
neteisėtos, nesaugios ir nesąžiningos tarptautinės prekybos, pareiškia, kad aukšta muitinės veiklos kokybė yra:
 tinkamas, patogus ir spartus muitinės formalumų atlikimas,
 rezultatyvus neteisėtos prekių apyvartos ir su tuo susijusių nusikalstamų veikų užkardymas,
 glaudi partnerystė su kitomis institucijomis ir sąžiningu verslu,
 tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje vertinantis, pareigingas ir profesionalus personalas,
 augantis visuomenės pasitikėjimas Lietuvos Respublikos muitine.
Lietuvos Respublikos muitinės vadovybė įsipareigoja:
- nuolat gerinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos valdymą ir kokybės vadybos sistemos
rezultatyvumą,
- siekti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams, prisiimtiems
įsipareigojimams ir teisėtiems muitinės klientų poreikiams,
- plėtoti iniciatyvas, skirtas padėti muitinės klientams suprasti ir laikytis teisės aktų,
- remti iniciatyvas, skirtas šviesti visuomenę apie kontrabandos ir kitokios neteisėtos prekių apyvartos
žalą,
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asmeniniu pavyzdžiu skatinti sąžiningą ir tinkamą tarnybinių pareigų atlikimą ir korupcijos apraiškų
netoleravimą Lietuvos Respublikos muitinėje,
aprūpinti reikiamais ištekliais kokybės tikslams pasiekti.
II. LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS 2016 METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS SANTRAUKA

Muitinės departamentas yra muitinės veiklai vadovaujanti įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai ir atliekanti Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme numatytas funkcijas.
Lietuvos Respublikos muitinės sistemą sudaro Muitinės departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba,
Muitinės informacinių sistemų centras, Muitinės laboratorija, Muitinės mokymo centras, Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos teritorinės muitinės ir 41 muitinės postas.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos Respublikos muitinėje dirbo 2 193 pareigūnai, valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), iš jų 2 060 pareigūnų, 3 valstybės
tarnautojai ir 130 darbuotojų. 13 proc. pareigūnų dirbo vadovaujančiose pareigose.
Muitinės sistemoje 95 proc. pareigūnų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1,5 proc. – aukštąjį
neuniversitetinį, 3,4 proc. – aukštesnįjį ir 0,1 proc. – vidurinį išsilavinimą.
Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai – gerinti sąlygas asmenims tinkamai ir patogiai atlikti
muitinės formalumus, stiprinti kovą su nesąžininga ir neteisėta tarptautine prekyba, nusikalstamumu ir
grėsmėmis nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui bei plėsti institucijos gebėjimus.
Lietuvos Respublikos muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandinės
saugumo užtikrinimo. Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, muitinė
atlieka itin svarbų vaidmenį:
 remiant teisėtą prekybą ir stiprinant konkurencingumą;
 užtikrinant teisingą muitų ir mokesčių mokėjimą;
 kovojant su klastotėmis ir piratavimu;
 apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą, kad
būtų atskleistos finansinės apgaulės, teroristinė ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant prie kovos su kitų rūšių
sukčiavimu, organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir terorizmu;
 saugant aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių.
Siekdamas pirmiau minėtų tikslų, Muitinės departamentas 2016 metais vykdė Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano programą – „Lietuvos Respublikos muitinės
veikla“.
Lietuvos Respublikos muitinė administravo muitus, akcizus ir pridėtinės vertės mokestį už išleidžiamas
į laisvą apyvartą importuotas prekes. Per šį laikotarpį į valstybės biudžetą surinkta
138 mln. 207 tūkst. eurų muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 93 proc. (surinkta 10 mln.
760 tūkst. eurų mažiau nei planuota).
Kontroliuojant importuojamų prekių muitinį įvertinimą, vykdant tarifinio reguliavimo priemonių
taikymo kontrolę ir atlikus Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimus papildomai
priskaičiuota 10 mln. 489 tūkst. eurų mokesčių.
Lietuvos Respublikos muitinė į valstybės biudžetą už juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktas
papildomas paslaugas ir turto nuomą pervedė 93 tūkst. 808 eurus.
Kovojant su oficialiai neapskaityta ekonomika, buvo vykdomos prevencinės priemonės muitų ir
mokesčių administravimo srityje, taip pat priemonės siekiant sustiprinti akcizais apmokestinamų ir plataus
vartojimo prekių kontrolę.
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai surašė 6 789 administracinius teisės pažeidimų protokolus
(toliau – ATPP). Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai pradėjo 426 ikiteisminius tyrimus.
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai dėl muitų teisės aktų pažeidimų sulaikė prekių, kurių
preliminari vertė – 34,9 mln. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos muitinė vienam asmeniui suteikė įgaliotojo ekonominio
operatoriaus vykdytojo statusą ir išdavė AEO sertifikatą. Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 34
Lietuvos Respublikos asmenys.
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III. PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA“
Programos tikslai:
1. Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos.
2. Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės
muitinės reikalavimus.
Lietuvos Respublikos muitinės veiklos organizavimo programos lėšos skiriamos Muitinės
departamento, teritorinių muitinių, Muitinės kriminalinės tarnybos, Muitinės informacinių sistemų centro,
Muitinės mokymo centro ir Muitinės laboratorijos darbuotojams išlaikyti, taip pat išlaidoms, reikalingoms
Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme numatytų funkcijų vykdymui, užtikrinti.
Programa yra tęstinė, kintama, priklausomai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedamų funkcijų
pasikeitimų.
Programa „Lietuvos Respublikos muitinės veikla“ 2016 m. vykdyta įgyvendinant penkis uždavinius:
1. Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių
konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui naudojamas tiekimo
grandines, plėtoti valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės
bendradarbiavimą.
2. Mažinti neteisėtą narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų, tabako (tabako gaminių) ir
alkoholio apyvartą.
3. Plėtoti veiksmingą kovą su neteisėta tarptautine prekyba.
4. Užtikrinti tinkamą ir greitą asmenų, transporto priemonių ir jomis vežamų krovinių, kertančių
valstybės sieną, kontrolę.
5. Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo,
muitinės kontrolės, mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti
nepertraukiamą Integruotos muitinės informacinės sistemos darbą ir pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo
poreikius.
1. FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA
1.1. Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas
2016 metams muitinei nustatytas 148 mln. 967 tūkst. eurų muitų, akcizų ir PVM įmokų į valstybės
biudžetą surinkimo planas.
Muitinė administravo muitus, akcizus ir PVM už išleidžiamas į laisvą apyvartą importuotas prekes. Į
valstybės biudžetą surinkta 138 mln. 207 tūkst. 461 euras muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo planas
įvykdytas 93 proc. (surinkta 10 mln. 759 tūkst. 539 eurais mažiau nei planuota).
(Eur)
2016 m.
2016 m. pokytis,
2016 m. plano
2015 m.
2016 m.
planuota
palyginti
su
2015
m.
vykdymas
Laikotarpis surinkta
surinkta
surinkti
(įskaityta)
(įskaityta)
(įskaityti)
+/–
proc.
Sausis
10 142 281
10 670 000
11 980 417
1 838 136
18
1 310 417
112
Vasaris
11 100 614
12 060 000
12 492 226
1 391 612
13
432 226
104
Kovas
12 110 950
11 710 000
12 499 940
388 990
3
789 940
107
Balandis
13 751 777
13 360 000
14 868 085
1 116 308
8
1 508 085
111
Gegužė
11 577 220
12 980 000
11 373 838
- 203 382
- 2 - 1 606 162
88
Birželis
11 010 266
11 730 000
11 104 033
93 767
1
- 625 967
95
Liepa
11 741 606
12 350 000
9 734 961 - 2 006 645
- 17 - 2 615 039
79
Rugpjūtis
12 063 732
12 940 000
10 663 031 - 1 400 701
- 12 - 2 276 969
82
Rugsėjis
11 514 120
12 300 000
10 734 173
- 779 948
- 7 - 1 565 827
87
Spalis
12 029 616
13 600 000
10 626 668 - 1 402 948
- 12 - 2 973 332
78
Lapkritis
12 484 231
13 100 000
10 768 443 - 1 715 788
- 14 - 2 331 557
82
Gruodis
12 729 371
12 167 000
11 361 648 - 1 367 723
- 11
- 805 352
93
Iš viso
142 255 783
148 967 000
138 207 461 - 4 048 322
- 3 - 10 759 539
93
I ketv.
33 353 845
34 440 000
36 972 583
3 618 738
11
2 532 583
107
II ketv.
36 339 263
38 070 000
37 345 956
1 006 693
3
- 724 044
98
III ketv.
35 319 458
37 590 000
31 132 164 - 4 187 294
- 12 - 6 457 836
83
IV ketv.
37 243 218
38 867 000
32 756 758 - 4 486 460
- 12 - 6 110 242
84
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1.2. Muitinės įplaukų struktūra
Didžiausią muitinės administruojamų mokesčių įplaukų dalį sudarė muitai (69 proc.), PVM (23 proc.) ir
akcizai (8 proc.) (2015 m. muitai – 70 proc., PVM – 21 proc. ir akcizai – 9 proc.).
Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą pagal mokesčių rūšis
2015 m. ir 2016 m.
(Eur)
Mokesčių
rūšis
Muitai
Akcizai
PVM
Iš viso

2015 m. surinkta
(įskaityta)
98 914 076
12 889 502
30 452 205
142 255 783

2016 m.
planuota
surinkti
(įskaityti)
106 000 000
11 226 000
31 741 000
148 967 000

2016 m.
surinkta
(įskaityta)
95 519 363
10 895 001
31 793 097
138 207 461

2016 m. pokytis,
palyginti su 2015 m.
+/–
- 3 394 714
- 1 994 501
1 340 892
- 4 048 322

proc.
-3
- 15
4
-3

Plano vykdymas
+/–
- 10 480 637
- 330 999
52 097
- 10 759 539

proc.
90
97
100
93

Muitinė, be mokesčių įplaukų, į valstybės biudžetą pervedė 864 tūkst. 907 eurus pajamų už valstybės
rinkliavas, palūkanas už paskolas, baudas ir konfiskuotas prekes.
Iš viso per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą surinko ir pervedė 139 mln. 72 tūkst. 368
eurus mokesčių ir kitų pajamų.
Gautų ir planuotų įplaukų (muitai, PVM, akcizai) santykis proc.
2014–2016 m.
140
120
120

116
93

100
80
60

40
20
0
2014 m.

2015 m.

2016 m.

1.3. Muitai
2016 m. muitinė į valstybės biudžetą surinko 95 mln. 519 tūkst. 363 eurus muitų, arba 3 mln. 394 tūkst. 714
eurų mažiau negu 2015 m.
Patvirtintas muitų surinkimo planas įvykdytas 90 proc. (surinkta 10 mln. 480 tūkst. 637 eurais mažiau
nei planuota).
Didžiąją muitinės surenkamų mokesčių dalį sudaro muitai. Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką muitų
surinkimui, yra importuotų ir muitais apmokestintų prekių srautas, kuris tiesiogiai priklauso nuo importuojamų
prekių grynosios (neto) masės ir jų statistinės vertės.
2016 m. muitinės administruojamų muitų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2015 m. gruodžio mėn. – 2016
m. lapkričio mėn. importuotų muitais apmokestintų prekių srautai. 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. gruodžio
mėn. importuotų prekių grynoji (neto) masė, palyginti su 2014 m. gruodžio mėn. – 2015 m. lapkričio mėn.,
sumažėjo 5 procentais.
Pažymėtina, kad didžiausias apskaičiuotų muitų padidėjimas įvyko transporto priemonių ir jų įrangos
prekių grupėje (2 mln. 823 tūkst. eurų, 32 proc.). Daugiausia apskaičiuotų muitų sumažėjo chemijos
pramonės produktų prekių grupėje (7 mln. 531 tūkst. eurų, 22 proc.).
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1.4. Pridėtinės vertės mokestis
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 31 mln. 793 tūkst. 97 eurus PVM. Patvirtintas PVM surinkimo
planas įvykdytas 100 proc. (surinkta 52 tūkst. 97 eurais daugiau nei planuota).
PVM buvo surinkta 4 proc. (1 mln. 340 tūkst. 892 eurais) daugiau negu 2015 m.
PVM surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn. importuotų ir
PVM apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuotas importo PVM, kuris
turėtų būti sumokėtas per 2016 m., sudarė apie 1 mlrd. 432 mln. 176 tūkst. eurų, t. y. 11 proc. (174 mln. 342
tūkst. eurų) mažiau nei per 2015 m.
Absoliučiai didžiausias apskaičiuoto PVM padidėjimas įvyko chemijos pramonės prekių grupėje (1
mln. 231 tūkst. eurų, 41 proc.). Daugiausia apskaičiuoto PVM sumažėjo tabako prekių grupėje (1 mln.
702 tūkst. eurų, 13 proc.).
1.5. Akcizai
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 10 mln. 895 tūkst. 1 eurą akcizų. Patvirtintas akcizų
surinkimo planas įvykdytas 97 proc. (mokesčių surinkta 330 tūkst. 999 eurais mažiau nei planuota).
Akcizų buvo surinkta 15 proc. (1 mln. 994 tūkst. 501 euru) mažiau negu 2015 m.
Akcizų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.
importuotų ir akcizais apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuoti
importo akcizai, kurie turėtų būti sumokėti per 2016 m., sudarė apie 19 mln. 34 tūkst. eurų, t. y. 14 proc.
(3 mln. 123 tūkst. eurų) mažiau nei per atitinkamą 2015 m. laikotarpį. Pažymėtina, kad daliai importuotų
akcizais apmokestinamų prekių prievolė mokėti akcizus neatsirado (apie 587 mln. 175 tūkst. eurų, t. y. 2
proc., arba 9 mln. 350 tūkst. eurų, mažiau nei 2015 m.), nes šių prekių mokesčių (išskyrus muitus)
apskaitos kontrolė perėjo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI).
2016 m. didžiausią dalį muitinės renkamų akcizų sudaro už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus (66
proc., 7 mln. 231 tūkst. 776 eurai) bei energinius produktus (29 proc., 3 mln. 159 tūkst. 244 eurai) sumokėti
akcizai. Už apdorotą tabaką surinkta 503 tūkst. 982 eurai akcizų.
1.6. Muitinės administruojama mokestinė nepriemoka
2017 m. sausio 1 d. mokestinės nepriemokos muitinėje suma sudarė 131 mln. 713 tūkst. 262 eurus.
Duomenys apie muitinės mokestinę nepriemoką
Rodikliai
Mokestinė nepriemoka metų
pradžioje, eurais

2016 m.

145 436 894

2017 m.

131 713 262

Mokestinės
nepriemokos
pokytis per metus,
eurais

Mokestinės
nepriemokos
pokytis per
metus, proc.

-13 723 632

-9

Mokestinė nepriemoka per 2016 m. sumažėjo 13 mln. 723 tūkst. 632 eurais, arba 9 procentais. Iš viso
nepriemokos suma sumažėjo apie 13,7 mln. eurų.
Mokestinės nepriemokos struktūra pagal mokesčių rūšis 2017 m. sausio 1 d.
Mokesčių rūšis
Suma, Eur
Lyg. svoris, %
PVM
27 792 564
21
Akcizai
48 883 572
37
Muitai
6 774 750
5
Kitos įmokos
25 513 929
20
Delspinigiai
22 748 447
17
131 713 262
Iš viso
100
Didžiausią muitinės nepriemokų dalį sudaro akcizų nepriemokos, t. y. 48 mln. 883 tūkst. 572 eurai
(37 proc.), PVM nepriemokos – 27 mln. 792 tūkst. 564 eurai (21 proc.), kitų įmokų nepriemokos – 25 mln.
513 tūkst. 929 eurai (20 proc.).
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1.7. Lietuvos Respublikos muitinės papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Papildomai priskaičiuoti mokesčiai po muitinio įforminimo

Tikrinimai

Dėl muitinės vertės
Dėl klasifikavimo teisingumo
Dėl kilmės
Dėl taikomų mokesčių tarifų
Iš viso***

2015 m. sausio–gruodžio mėn.
Papildomai
Patikrintų prekių
priskaičiuota
skaičius
mokesčių, tūkst.
Eur
10 918
1 340
3 961
1 011
2 954
156
1 704
643
19 537
3 150

2016 m. sausio–gruodžio mėn.
Papildomai
Patikrintų prekių
priskaičiuota
skaičius
mokesčių, tūkst.
Eur
8 066
1 869
3 062
1 067
2 591
167
1 555
1 474
15 274
4 577

***Gali neatitikti dėmenų sumos dėl apvalinimo paklaidos.

Didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį (41 proc.) sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus
deklaruotą prekių muitinę vertę (2015 m. sausio–gruodžio mėn. didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį
(43 proc.) taip pat sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių muitinę vertę).
1.8. Prekių muitinės vertės tikrinimai
Vykdant prekių muitinės vertės tikrinimus įforminimo metu 18 557 prekėms (3,9 proc. importo
procedūroms deklaruotų prekių) buvo taikyti kiti, išskyrus sandorio, muitinio įvertinimo metodai ir papildomai
apskaičiuota 14 mln. 508 tūkst. eurų. Tikrinant prekes muitinio įforminimo metu, vienai patikrintai prekei
vidutiniškai priskaičiuoti 782 eurai importo mokesčių.
Vykdant importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimus po muitinio įforminimo, muitinės pareigūnai
patikrino 8 066 prekes (1,7 proc. importo procedūroms deklaruotų prekių) ir papildomai apskaičiavo 1 mln. 869
tūkst. eurų importo mokesčių.
1.9. Tarifinių kvotų administravimas
Per ataskaitinį laikotarpį Europos Komisijai perduota asmenų pateikti 2 548 tarifinių kvotų prašymai, iš
kurių 99,4 proc. buvo visiškai patenkinti, 22 pateikti prašymai buvo patenkinti iš dalies, 16 – nepatenkinti,
kadangi tarifinės kvotos buvo išeikvotos.
1.10. Asmenų ūkinės ir komercinės veiklos tikrinimai
Atlikti 195 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės
aktų taikymu, mokestiniai patikrinimai ir papildomai priskaičiuota 5 mln. 912 tūkst. eurų mokesčių ir su jais
susijusių sumų (2015 m. – 225 Lietuvos Respublikos asmenų mokestiniai patikrinimai ir 16 mln. 932 tūkst.
eurų).
Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį (41 proc.) taip pat kaip ir 2015
m. sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių muitinę vertę (2015 m. sausio–gruodžio mėn. 43 proc.).
Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės aktų taikymu,
patikrinimai ir papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Ataskaitinis laikotarpis
2015 m. sausio–gruodžio mėn.
2016 m. sausio–gruodžio mėn.

Atlikta
patikrinimų
225
195

Patikrinimai, kurių
metu nustatyti
pažeidimai
187
151

Pagal patikrinimų metu
nustatytus pažeidimus papildomai
priskaičiuota mokesčių ir su jais
susijusių sumų, tūkst. Eur
16 932
5 912

Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį daugiausia papildomai priskaičiuota mokesčių dėl neteisingo muitinės
importo procedūros, žymimos kodu „42“, vykdymo. Papildomai priskaičiuota 3 mln. 204 tūkst. eurų, arba 54 proc.
papildomai priskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų.
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2. KOVA SU NETEISĖTA PREKIŲ APYVARTA, ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU IR
TERORIZMU
2.1. Kontrabandos tendencijos
Tabako gaminiai
Muitinė pradėjo 63 ikiteisminius tyrimus dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar) neteisėto
disponavimo, t. y. 29 proc. mažiau nei 2015 m. (89). Per 2016 metus buvo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai dėl
neteisėto tabako gabenimo, kurių metu sulaikyta daugiau kaip 3,6 tonos tabako žaliavos ir vandens pypkių
tabako.
Daugiausia (77,61 proc.) tabako gaminių buvo sulaikyta šalies viduje. Pastaraisiais metais stebima
tendencija, kuomet cigaretės gabenamos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Baltarusijos ir Rusijos per Latviją
arba iš Latvijos per Lietuvą toliau į Vakarų Europos valstybes. Taip pat pastebėta, kad vis daugiau klastotų
cigarečių gabenama iš Latvijos arba per ją.
Muitinės duomenimis, prie sienos su Baltarusijos Respublika sulaikyta 17,5 proc. tabako gaminių (2015
m. – 21 proc., 2014 m. – 58, 2013 m. – 38 proc., 2012 m. –26 proc.). Prie sienos su Rusijos Federacijos
Kaliningrado sritimi muitinė fiksuoja atvirkštinį procesą: 2016 m. gabenta ir sulaikyta 4,79 proc. cigarečių
(2015 m. – 2,9, proc., 2014 m. – 22, proc., 2013 m. – 27 proc., 2012 m. – 14 proc.). Prie sienos su Lenkija ir
Latvija tabako gaminių sulaikyta mažiau negu 1 procentas.
Dėl savo geografinės ir ekonominės (skirtingų kainų lygių) padėties Lietuva yra nelegalių tabako
gaminių tranzito, perkrovimo, laikino sandėliavimo ar pasirengimo tolesniam gabenimui į Vakarų Europos
valstybes šalis. Cigaretės, pažymėtos Baltarusijos Respublikos nustatyto pavyzdžio banderolėmis, sudarė 38
proc. sulaikytų cigarečių kiekio. Tarp sulaikytų kontrabandos būdu gabentų baltarusiškų cigarečių vyrauja
Gardino tabako fabrike „Neman“ gaminamos „Premier“, „Minsk“, „Fest“, „NZ“ cigaretės.
Alkoholis
Muitinėje buvo pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais ir,
palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu (3), t. y. 67 proc. mažiau.
Nenustatyta, kad importo procedūroms būtu deklaruojami didelį kiekį etilo alkoholio turintys skysčiai,
atleidžiant juos nuo akcizo mokesčio dėl jų panaudojimo srities, nors prekė yra akcizo objektas.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Muitinė pradėjo 285 ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir
neteisėto jų disponavimo. Palyginti su 2015 m. (111), ikiteisminių tyrimų pradėta 1,5 kartus daugiau.
Išlieka populiaru siųstis (ar siųsti) psichotropinį poveikį turinčias medžiagas pašto ir kurjerinio
transporto siuntomis. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti 274 ikiteisminiai tyrimai dėl mėginimų minėtas medžiagas
siųstis (siųsti) pašto siuntomis, t. y. 1,6 kartus daugiau nei 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu (57). Dažniausiai iš
siunčiamų narkotinių medžiagų – MDMA. Didžioji dalis narkotinių medžiagų, t. y. kanapių, sintetinių
kanabinoidų, LSD, amfetamino ir heroino, kiekio siųsta iš Nyderlandų, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos.
Lietuva ir toliau išlieka tranzitinė šalis, per kurią sausumos keliu gabenama narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrabanda iš Vakarų į Rytų šalis (sintetinės medžiagos ir kokainas), iš Centrinės Azijos valstybių į
Vakarų šalis (heroinas), iš Pietų į Šiaurės šalis (hašišas), iš Rytų ir Pietų Azijos į Vakarų šalis (sintetinės
medžiagos). Pastaraisiais metais Lietuva yra tapusi tranzitine šalimi gabenant į Rusiją hašišą ir marihuaną.
Analizuojant sintetinių narkotinių medžiagų kontrabandos kelius, pagrindinės kontrabandos kryptys,
palyginti su ankstesniais metais, nepasikeitė. Amfetaminas ir metamfetaminas, pagamintas Lietuvoje,
gabenamas į Skandinaviją (Norvegiją, Švediją, Islandiją). Minėtosios narkotinės medžiagos gabenamos per
Lenkiją, Vokietiją, Daniją arba Latviją ir Estiją.
Naftos produktai
Muitinė pradėjo 1 ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto gabenimo/disponavimo naftos produktais, t. y. 67
proc. mažiau nei 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu (3).
Gegužės mėnesį vykdant tarptautinę operaciją muitinės pareigūnai kelyje Kaunas–Marijampolė–
Suvalkai patikrinimui sustabdė du vilkikus, tariamai iš Lenkijos gabenančius tepalinę alyvą. Atlikus
autocisternose gabentų krovinių tyrimą, Muitinės laboratorijoje nustatyta, kad gabenamas produktas atitinka
skystojo kuro, deklaruojamo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą KN 27101962, aprašymą. Sulaikyta 53,5 tonos
naftos produkto, kurio preliminari vertė 44 940 eurų.
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2.2. Rizikos valdymas
Siekiant nustatyti galimus pažeidimus, tačiau netrukdyti teisėtiems prekių gabenimams, muitinėje veikia
rizikos valdymo sistema. Informacija apie riziką gaunama iš Europos Kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF),
ES valstybių narių muitinių (RIF), VMI, muitinės struktūrinių padalinių, taip pat kitais kanalais. Iš viso per
ataskaitinį laikotarpį išanalizuoti 2 302 pranešimai.
Siekiant užkardyti muitinės taisyklių pažeidimus ir vengimą mokėti priklausančius mokesčius, sukurti 3
483 nauji rizikos profiliai, 2 083 iš jų įdiegti į RIKS. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje veikė 2 542
rizikos profiliai, iš jų RIKS – 987.
2.3. Nustatyti pažeidimai
Muitinės pareigūnai nustatė 10 743 pažeidimus. Palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu (nustatyta 12
519 pažeidimai), nustatytų pažeidimų skaičius sumažėjo 14 procentų. Pažeidimų sumažėjimui įtakos turėjo
sumažėjęs muitų teisės aktų pažeidimų, nustatytų atliekant mokestinius patikrinimus ir mokestinius tyrimus,
skaičius.
Surašyti 6 789 administracinių teisės pažeidimų protokolai. Palyginti su 2015 m. (7 013), surašytų
pažeidimų protokolų skaičius sumažėjo 3 procentais.
2015 m. sausio–gruodžio ir 2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais nustatyti pažeidimai
(Duomenų šaltiniai: ATPP/PSP, ATPR, NBVŽS)
Pažeidimai
Administracinių teisės pažeidimų protokolai
Prekių sulaikymo protokolai
Ikiteisminiai tyrimai
Kiti*
Iš viso

2015 m.
sausis–gruodis
7 013
2 626
286
2 594
12 519

2016 m.
sausis–gruodis
6 789
2 393
423
1 138
10 743

Kaita, proc.
-3,1
-9
48
-56
-14

*Muitų teisės aktų pažeidimai, nustatyti atliekant muitinius tikrinimus, mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ir atvejai, kai mokesčių
administratorius priima sprendimą priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką.

2.4. Ikiteisminiai tyrimai
Lietuvos Respublikos muitinėje pradėti ikiteisminiai tyrimai
2014–2016 m.
423

450
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350
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300

286
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0
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2016 m.

Muitinė pradėjo 423 ikiteisminius tyrimus (toliau – IT), arba 48 proc. IT daugiau nei 2015 m. (286).
Daugiausia pradėta, išskirta ir gauta IT dėl narkotinių medžiagų (285) kontrabandos ir neteistos apyvartos.
Palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, tokių IT pradėta 1,5 karto daugiau.
2.5. Prekių sulaikymai
Muitinė sulaikė prekių, kurių preliminari vertė – didesnė nei 34,9 mln. eurų. Vidutinė prekių vertė vieno
sulaikymo metu – 8,2 tūkst. eurų (2015 m. sausio–gruodžio mėn. – 7 tūkst. eurų).
Palyginti su 2015 m. (30,6 mln. eurų), sulaikytų prekių vertė išaugo 14,05 procento.
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Lietuvos Respublikos muitinės sulaikytos prekės
2014–2016 m. mln. Eur
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Akcizinių prekių sulaikymo atvejų (3 088), palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu (3 293), nustatyta
6 proc. mažiau. Sulaikytų akcizinių prekių vertė – 30 mln. 036 tūkst. eurų, palyginti su 2015 m. tuo pačiu
laikotarpiu (26 mln. 790 tūkst. eurų), 12 proc. didesnė.
2015 m. ir 2016 m. duomenys apie
prekių sulaikymo atvejus, kiekius ir vertes
(Duomenų šaltinis: NBVŽS, ATPR, SPREK)
Prekės
Cigaretės (vnt.)
Tabakas (kg)
Alkoholis (litrai)
Naftos produktai
(litrai; kg)
Narkotinės ir
psichotropinės
medžiagos (kg,
ml, vnt.) *
Grynieji pinigai

Ginklai ir
strateginės prekės

Sulaikymo atvejai
2015 m.
2016 m.

Kiekis
2015 m.

3 130

2 963

156

123

219 047
465****
9,7 kg
30 940

7

2

72 973

111

285

8

4

16

9

424 kg;
2 080 ml;
2 125,5 vnt
×
15 tūkst.
pneumatinio
šautuvo kulkų;
1 metalinis
durklas,
2 optiniai
taikikliai;
revolveris; 3
sportiniai
šaudymo
lankai, 21
kardas, 1
medžioklinio
ginklo optinis
taikiklis, 4
naktinio
matymo ginklo
detalės 4 vnt.
naktinio
matymo
taikikliai ir pan

2016 m.

Preliminari vertė eurais
2015 m.
2016 m.

238 165 159
4 224 kg

26 469 340

29 891 751
60 830

4 666

244 105

39 110

53 657

77 214

45 059

10072,1365 gr.
3 921 vnt..
×
Ginklas PM Nr.
PN6617
2 šovinių dėtuvės
30 vnt. Šovinių 9
mm.
1 dujinis
revolveris
7,62 kalibro
šovinys
3 peiliai su
atlenkiamomis
(iššokančiomis
geležtėmis,
ginklo priedėlis
„Digisight
Revolveris
ALFA MODEL
640,
šoviniai
„Flobert“ 6mm
kalibro
Ginklo optikos
prietaisų

... **
782 065

... **
82 620

14 306 840,14*****
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Sulaikymo atvejai
2015 m.
2016 m.

Prekės

Kiekis
2015 m.

2016 m.

Preliminari vertė eurais
2015 m.
2016 m.

laikiklis.
Ginklo priedėlis
DFA75
Kitos prekės***
Iš viso

993

830

4 421

4 216

×

×

3 012 311

4 813 468

30 599 341

34 933 678

* ikiteisminių tyrimų duomenys
**narkotinių ir psichotropinių medžiagų preliminari vertė neskaičiuojama
***grynieji pinigai (kyšiai), metalai, transporto priemonės, technika, cukrus ir jo produktai, maisto produktai, vaistai, chemijos pramonės produktai,
plataus vartojimo prekės, saugomi gyvūnai ir augalai, kultūros vertybės ir kt.
****Į bendrą sulaikytų cigarečių kiekį įskaičiuota ir prokuroro nutarimu apribota teisė disponuoti 74 500 000 vnt. cigarečių, kurių preliminari vertė
8 mln. 691 tūkst. 524 eurai.
*****Vertė už ginklo priedėlius.

Užkardytos žalos valstybei dydis (mln. Eur)
2015 m. ir 2016 m.
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*Į bendrą 2015 m. sulaikytų cigarečių kiekį įskaičiuotas ir prokuroro nutarimu apribota teisė disponuoti 74 500 000 vnt. cigarečių, kurių
preliminari vertė 8 mln. 691 tūkst. 524 eurai.

2.6. Sulaikytų prekių administravimas
III tipo atvirojo muitinės sandėlio pajamos sudarė 657 tūkst. 629 eurus.
Į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį priimta muitinės sulaikytų prekių už 14 mln. 948 tūkst. eurų pagal 3
856 pranešimus iš sulaikymą vykdžiusių įstaigų. Išlaiduota iš III tipo muitinės sandėlio prekių už 21 mln. 655
tūkst. eurų. Likutis gruodžio 31 d. – 21 mln. 52 tūkst. eurų. Buvo gauti ir vykdomi 3 957 sprendimai (nutarimai)
dėl į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį perduotų saugoti prekių. Grąžinta prekių už 4 mln. 512 tūkst. eurų.
Gauti 2 607 pranešimai ir 2 000 nutarimų iš kitų valstybės institucijų dėl prekių, neturinčių Sąjungos
prekių muitinio statuso, sulaikymo. III tipo muitinės sandėlio apskaitos programoje apskaitytos 3 374 tokių
prekių pozicijos.
Realizuota prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, už 564 tūkst. 285 eurus. Buvo paskelbta
18 konkursų, 40 aukcionų, pateiktas 31 siūlymas įmonėms, su kuriomis sudarytos realizavimo sutartys.
Realizavimo pajamos pasiskirstė taip:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Realizavimo būdas
Aukcionas
Pagal sudarytas realizavimo sutartis
Konkurso būdu

Pajamos, Eur
79 030
162 325
322 930

Parengta ir pateikta 530 raginimų už 110 tūkst. 688 eurus dėl muitinės patirtų išlaidų atstatymo.
Parengti ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareikšti teismams reikalavimai
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atlyginti 38 tūkst. 75 eurų žalą (sulaikytų prekių administravimo išlaidas) už padarytas 115 neteisėtų
veikų.Išieškota iš pažeidėjų 82 tūkst. 24 eurai patirtų išlaidų.
Organizuoti 38 tabako gaminių naikinimai, 20 kitų prekių, tarp jų 4 alkoholio produktų, 2 narkotinių ir
psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), 4 medikamentų ir maisto papildų, 3 prekių, pažeidžiančių
intelektinės nuosavybės teises, naikinimų.
2016 m. sunaikintos nerealizuotinos prekės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.

Prekių kategorija, matavimo vienetai

Kiekis

Tabako gaminiai, vnt.
Tabakas, kg
Alkoholio gaminiai, ltr
Mineralinė vata, kg
Naftos produktai, atitinkantys gazolio apibūdinimą, kg
Medikamentai ir maisto papildai, kg/vnt.(pakuočių)
JAV doleriai, vnt.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos ir jų pirmtakai (prekursoriai),
kg
Daiktiniai įrodymai (mechaniniai įrenginiai, kuro bakai, rulono
imitacija iš skardos, plastikinės dėžės, smulkinta gumos (plastmasės)
medžiaga, įrankiai, automobilių dalys ir kiti), kg/vnt.
Žaislai, vnt.
Prekės pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises
Skutimosi peiliukai, skustuvai „Gillette–, vnt.

127 993 469
15,085
7592,97
5 108
26 626
2 677,33/23 035
7
175,3
11 712,75/1051

300
13 NAR/414 NPR
15 708

2.7. Mobiliųjų grupių postų veikla
Mobiliųjų grupių postų (toliau – MGP) pareigūnai nustatė 3 255 pažeidimus, iš jų 151 atvejis dėl
kontrabandos, 156 – dėl akcizinių prekių laikymo, gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką. 74 atvejais, nustačius
pažeidimą, informacija buvo perduota ikiteisminiam tyrimui pradėti. Nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su
2015 m. (3 788), sumažėjo 14 procentų.
Dėl muitų teisės aktų pažeidimų MGP pareigūnai sulaikė prekių, kurių bendra vertė – 1,7 mln. eurų
(2015 m. – 4,1 mln. eurų). Vidutinė prekių vertė vieno sulaikymo metu – 1,7 tūkst. eurų (2015 m. – 3 tūkst.
eurų). MGP tikrinimų rezultatyvumas – 22 proc. (2015 m. – 24 proc.).
2.8. Įvežamo kuro kontrolė
Vykdyta sustiprinta įvežamo kuro muitinės postuose kontrolė. 2016 m. įforminta 324 tūkst. Keleivio
deklaracijų, kurias pateikė krovininių transporto priemonių vairuotojai. Deklaruota 286 mln. 31 tūkst. 103 litrai
įvežto kuro. Už ADR konvencijos pažeidimus (pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 136-2 str.)
surašyta 1 099 ATPP. Už įvežamo kuro taisyklių pažeidimus muitinės postuose surinkta 202 tūkst. 62 eurų
mokesčių, iš jų Vilniaus TM – 182 tūkst. eurų, Kauno TM – 14 tūkst. eurų, Klaipėdos TM – 5 tūkst. eurų.
3. TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIEŽIŪRA
3.1. Ekstrastato sistema (importo ir eksporto procedūroms įformintos deklaracijos)
Importo procedūroms įformintos 282 106 muitinės deklaracijos (palyginti su 2015 m. 12,7 proc.
daugiau), iš jų elektroniniu būdu pateikta 99,32 proc. muitinės deklaracijų (2015 m. – 99,05 proc.), atitinkamai
eksporto procedūroms – 414 111 muitinės deklaracijų (5,32 proc. mažiau, palyginti su 2015 m.), iš jų
elektroniniu būdu – 99,53 proc. (2015 m. – 99,09 proc.).
MUITINĖS DEKLARACIJOS
Importas

Eksportas

Supaprastintos
Supaprastintos
Įprastinės procedūros
procedūros
procedūros
Elektroniniu būdu Bendras Elektroniniu
Elektroniniu būdu Bendras Elektroniniu
Bendras skaičius
Bendras skaičius
pateikta
skaičius būdu pateikta
pateikta
skaičius būdu pateikta
Deklaracijų Prekių Deklaracijų Prekių
Prekių
Prekių
Deklaracijų Prekių Deklaracijų Prekių
Prekių
Prekių
skaičius skaičius skaičius skaičius skaičius
skaičius
skaičius skaičius skaičius
skaičius skaičius
skaičius
Įprastinės procedūros

1 ketv.

53 238

105 730

52 509

103 898

18 712

18 711

64 138

194 598

63 410

192 427

60 083

60 063

2 ketv.

60 358

119 855

60 063

119 139

20 430

20 426

76 783

222 252

76 636

222 153

67 465

67 431

15
3 ketv.

62 958

130 080

62 544

129 188

21 124

21 120

79 242

230 157

78 545

228 109

57 717

57 669

4 ketv.

66 537

144 164

66 069

143 182

26 286

26 286

88 183

256 991

87 583

255 212

62 790

62 763

2016 m.*
243 086 499 926
241 180 495 502
86 560
86 553
307 522 900 919
305 659 894 804 247 966
*Ketvirčių suma gali nesutapti su metine reikšme, nes ketvirčių informacija parengta pasibaigus atitinkamiems ketvirčiams ir nekoreguojama.

247 835

3.2. Intrastato sistema
Duomenys apie 2016 m. nustatytą Intrastato prievolininkų skaičių, patvirtintas Intrastato ataskaitas,
neįvykdytų prievolių skaičių ir Intrastato ataskaitų surinkimo efektyvumą pateikti lentelėje.
Rodiklis
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa
Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Intrastato prievolininkų
5 978
5 351
5 309
5 333
5 416
5 456
5 511
5 593
5 652
5 770
5 789
6 000
skaičius
Patvirtintų Intrastato
7 581
6 901
6 899
6 936
7 029
7 078
7 078
7 253
7 269
7 431
7 464
7 631
ataskaitų skaičius
Neįvykdytų prievolių
459
290
228
232
251
275
314
264
337
340
378
475
skaičius
Intrastato ataskaitų
surinkimo
94,3
96,0
96,8
96,8
96,6
96,3
95,8
96,5
95,6
95,6
95,2
94,1
efektyvumas** (proc.)
**Intrastato ataskaitų surinkimo efektyvumui paskaičiuoti naudoti IDAIS sistemos duomenys.

2016 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos mažėjo: įvežimo – 3,4 proc., išvežimo – 7 proc.; statistinės
vertės išvežimo riba mažėjo 12,5 proc., įvežimo – liko nepakitusi. Didžiajai daliai (88 proc.) PVM mokėtojų
išliko prievolė teikti Intrastato ataskaitas. Intrastato prievolininkams, 2015 m. nevykdžiusiems prekybos su ES
šalimis, prievolė teikti Intrastato ataskaitas 2016 m. buvo panaikinta, todėl prievolininkų skaičius 2016 m.
vasario mėn. sumažėjo 10,5 procentų.
3.3. Muitinio tranzito sistema
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muitinėje įforminta apie 765 tūkst. Sąjungos/bendrojo tranzito
procedūrų, atlikti 105 tyrimai dėl nebaigtų Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų. Centrinė tranzito įstaiga per
savaitę vidutiniškai gauna ir išsiunčia apie 100 dokumentų.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje į TIR sistemą priimtos 5 naujos įmonės, pašalintos 23 įmonės. Iš viso
TIR sistemoje yra 771 vežėjo įmonė. Nuolat atnaujinami duomenys Lietuvos Respublikoje registruotų TIR
procedūros vykdytojų sąraše. Visa minėta informacija pateikta TIR vykdomajai tarybai.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos muitinėje įforminta per 226 tūkst. TIR procedūrų.
3.4. Netarifinių priemonių taikymas
2016 m. išnagrinėti 45 (2015 m. – 26) nacionaliniai prašymai dėl intelektinės nuosavybės objektų
apsaugos, o iš kitų valstybių narių minėtu klausimu gauti 1 188 prašymai (2015 m. – 521). Nustatytas 591
atvejis (2015 m. – 1091), kai prekės buvo sulaikytos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Sulaikyta 4
905 936 vnt. prekių.
3.5. Tarifinis prekių klasifikavimas
Viena pagrindinių ES muitų ir prekybos politikos įgyvendinimo sąlygų yra teisingas tarifinis prekių
klasifikavimas. Nuo to, ar teisingai suklasifikuota prekė, priklauso, ar teisingai apskaičiuoti muito ir kiti
mokesčiai, ar taikytini netarifiniai draudimai ir apribojimai, ar prekė laikytina muitinės rizikos ar kitokios
muitinės kontrolės objektu.
Per ataskaitinį laikotarpį gauti 33 prašymai (2015 m. – 64) išduoti visoje ES galiojančius Privalomosios
tarifinės informacijos (PTI) dokumentus, išduoti 63 PTI sprendimai (2015 m. –26). Keturių prekių (plastikiniai
medicininiai vamzdeliai, bepiločiai orlaiviai be kamerų ir palmių vaškas (2)) PTI sprendimų priėmimas
sustabdytas, nes panašių prekių klasifikavimo klausimai svarstomi EK Muitinės kodekso komiteto Tarifų ir
statistinės nomenklatūros pakomitetyje. Ataskaitiniu laikotarpiu gauti 33 prašymai priimti visoje ES
galiojančius Privalomosios tarifinės informacijos (toliau – PTI) sprendimus.
Vienas iš prekių klasifikavimo kontrolės būdų – prekių pavyzdžių (mėginių) ėmimas muitinio
įforminimo metu, siekiant patikrinti, ar muitinės deklaracijoje nurodytas prekės kodas yra teisingas. Per
ataskaitinį laikotarpį muitinio įforminimo metu paimti 1 006 prekių pavyzdžiai (2015 m. – 1 786) tarifinio
prekių klasifikavimo patikrinimui. Mėginių ėmimo efektyvumas pasiekė 44 procentus (2015 m. – 48 procentus)
(iš 1 066 įformintuose prekių klasifikavimo aktuose nurodytų importuotų prekių mėginių 474 prekėms pakeisti
kodai).
3.6. Muitinės laboratorijos veikla
Muitinės laboratorija (toliau – Laboratorija) gavo 2 894 mėginius (2015 m. – 7 090). Buvo ištirti 2 997
mėginiai, išduotas 1 801 tyrimo dokumentas.
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Didžiausią mėginių dalį sudarė tekstilės dirbiniai ir avalynė (959 mėginiai), naftos produktai (645
mėginiai), etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (426 mėginiai), maisto produktai (205 mėginiai) ir chemijos
pramonės gaminiai, įskaitant alkoholio turinčius produktus.
3.6.1. Tyrimai muitinės įstaigoms
Laboratorija muitinės įstaigoms pateikė 906 Tyrimo protokolus ir 47 Specialisto išvadas. Tai sudarė 53
proc. Laboratorijos išduotų tyrimo dokumentų (2015 m. – 61 proc.). Prekės kodas pakeistas 69 proc. ištirtų
mėginių (per 2015 m. – 49 proc.). Padidėjusi pakeistų prekių kodų dalis rodo, kad rizikos valdymo sistema
muitinėje veikia efektyviai.
Laboratorijoje toliau tiriamos nežinomos medžiagos, įskaitant psichoaktyvias. Per ataskaitinį laikotarpį
ištirtos 84 teritorinių muitinių pateiktos nežinomos medžiagos. Identifikuota 10 psichoaktyviu poveikiu
pasižyminčių medžiagų, įtrauktų į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.
3.6.2. Tyrimai juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms
Į Laboratoriją, prašydami atlikti tyrimus ir (arba) nustatyti prekių muitinės naudojamos nomenklatūros
kodus, kreipėsi Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba, Policijos departamento padaliniai ir kitos institucijos bei fiziniai ir juridiniai asmenys.
Per ataskaitinį laikotarpį minėtiems užsakovams pateikti 848 tyrimo dokumentai dėl prekių
klasifikavimo. Tai sudaro 47 proc. Laboratorijoje per ataskaitinį laikotarpį išduotų tyrimo dokumentų. Ištirta 1
140 mėginių (38 proc. ištirtų mėginių), kurių didžiausią dalį sudarė naftos produktai, alkoholis ir alkoholiniai
gėrimai ir tekstilės dirbiniai.
3.7. Prekių kilmė
Įgyvendinant ES vienašalius, dvišalius ir daugiašalius lengvatinius tarifinius susitarimus pagal įvairių
šaltinių informaciją ir įvertinant rizikos veiksnius rengiamos užklausos užsienio valstybių įgaliotoms
institucijoms dėl importuotų prekių lengvatinės kilmės patikrinimo, atliekami kilmės tikrinimai pagal užsienio
valstybių institucijų prašymus. Ataskaitiniu laikotarpiu išsiųsta 119 užklausų patikrinti 297 lengvatinę prekių
kilmę patvirtinančius dokumentus, gauta 14 prašymų patikrinti 20 kilmės dokumentų. Išsiųstų patikrinti kilmės
dokumentų dalis sudarė 0,6 proc. importuotų prekių su lengvatomis (52 761 vnt.) skaičiaus.
4. PASLAUGŲ JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS TEIKIMAS
4.1. Papildomų paslaugų teikimas
Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą už juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktas
papildomas paslaugas ir turto nuomą centralizuotai pervedė 93 tūkst. 807 eurus.
4.2. Įgaliotojo ekonominio operatoriaus statuso suteikimas
Per ataskaitinį laikotarpį įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusas suteiktas ir AEO
sertifikatas išduotas vienam LR asmeniui (2015 m. – 6 asmenims).
Siekiant įsitikinti, kaip vykdomi teisės aktų AEO sertifikatų turėtojams nustatyti reikalavimai ir ar
atitinkama kriterijams, buvo atlikta priežiūra ir įformintos 25 priežiūros ataskaitos įmonėms, turinčioms
anksčiau išduotus ir galiojančius AEO sertifikatus.
Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 34 Lietuvos Respublikos asmenys.
4.3. Ryšiai su verslo organizacijomis
Koordinuojama Muitinės konsultacinio komiteto (toliau – MKK) ir jo regioninių pakomitečių veikla.
Plėtojant ryšius su verslo organizacijomis siekiama, kad verslo asociacijos aktyviai dalyvautų MKK veikloje.
Organizuoti 11 MKK ir MKK pakomitečių posėdžiai.
MKK posėdžiuose muitinės specialistai apžvelgė pasirengimą Sąjungos muitinės kodekso
įgyvendinimui, pristatytas centralizuotas importo ir eksporto muitinės deklaracijų priėmimas ir apdorojimas
muitinėje, kalbėta apie Europos Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos susitarimo taikymą, aptarta aktuali
informacija dėl akcizų taikymo, pateikta ataskaita apie nustatytus administracinius pažeidimus ir pradėtus
ikiteisminius tyrimus, pristatyti prekių laikinojo saugojimo tvarkos pokyčiai nuo 2016 m. gegužės 1 d., kalbėta
apie aktyvesnį Lietuvos verslo dalyvavimą ES tarifinių kvotų nustatymo bei muitų tarifų suspendavimo procese,
pateikti įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų statuso pokyčiai nuo 2016 m. gegužės 1 d., verslininkai
informuoti apie laikinojo įvežimo procedūros įforminimą supaprastintu būdu, 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojus
Sąjungos muitinės kodeksui ir Muitų teisės aktais numatytus supaprastinimus, kurie gali būti taikomi (tik) AEO
statuso turėtojams, naujovės, 2016 metais įdiegtos Muitinės deklaracijų sistemoje, aptarta muitinės įstatymo
naujoji redakcija.
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Rengti susitikimai su asocijuotomis verslo struktūromis.
Organizuotas bendras Lietuvos muitinės, ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovų bei verslo
bendruomenės, gabenančios krovinius geležinkelių transportu, susitikimas, kurio metu diskutuota apie prekių
gabenimo geležinkelio transportu srities pasikeitimus pradėjus taikyti Sąjungos muitinės kodeksą.
Organizuoti konsultaciniai posėdžiai apie muitinės ir verslo subjektų laukiančius pokyčius pradėjus
taikyti Sąjungos muitinės kodeksą Lietuvos pramonininkų konfederacijoje ir M. Romerio universitete.
Rugsėjo mėnesį organizuotas posėdis su muitinės tarpininkais ir nacionalinės vežėjų asociacijos
„Linava“ atstovais LR administracinių nusižengimų kodekso 217 str. pakeitimams aptarti. Jame diskutuota apie
išankstinės informacijos pateikimo muitinei tvarką ir administracinės atsakomybės taikymą, atsakomybės
taikymo už kartotinius pažeidimus muitinės tarpininkams aspektus, pristatytas kriterijų, pagal kuriuos
pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo projektas ir korupcijos prevencijos Lietuvos
muitinėje klausimai.
Gruodžio mėnesį organizuotas MKK posėdis, kurio metu verslo asociacijų atstovams pristatyta
privalomoji muitinio įvertinimo informacija, naujovės, 2016 metais įdiegtos Muitinės deklaracijų sistemoje
(įdiegtas „Keleivio portalas“, kuriame galima užpildyti keleivio, grynųjų pinigų bei degalų deklaracijas lietuvių,
anglų, rusų kalbomis ir Eksporto manifesto funkcionalumas, sudarant sąlygas grupuoti ar skaidyti krovinius,
kuriems įforminta eksporto procedūra) ir aptarta muitinės įstatymo naujoji redakcija. Gruodį organizuotos
specialistų komandiruotės į Lietuvos regionus pristatyti verslo atstovams nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojančią
naują Muitinės įstatymo redakciją.
4.4. Asmenų konsultavimas
Muitinės departamento Informavimo grupė teikia kvalifikuotą informaciją žodžiu ir elektroniniu paštu
fiziniams ir juridiniams asmenims apie Sąjungos muitinės kodekso ir kitų teisės aktų, už kurių įgyvendinimą
atsakinga muitinė, taikymą.
Į Informavimo grupę konkrečios informacijos kreipiasi interesantai, kurių veikla tiesiogiai susijusi su
muitine ir jos vykdomomis funkcijomis: kasdien telefonu kreipiasi vidutiniškai 60 klientų, dar keli interesantai
aptarnaujami jiems atėjus į Muitinės departamentą, elektroniniu paštu kasdien gaunama ir atsakoma vidutiniškai
į 6,5 klausimo.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta 1 540 elektroninių paklausimų (per 2015 m. – 2 093) ir apie 11 120
klausimų telefonu. Daugiausia klausimų buvo užduota apie pašto siuntomis gabenamų prekių apmokestinimą
(371), prekių importą iš trečiųjų šalių (267), keleivių įvežamas prekes iš trečiųjų šalių (146).
Asmenis konsultuoja ir kiti Muitinės departamento struktūriniai padaliniai. Raštu ir elektroniniu paštu
buvo teiktos išvados bei rekomendacijos, muitinės klientai buvo konsultuojami tarifinio reguliavimo priemonių
taikymo klausimais (dėl tarifinio prekių klasifikavimo, prekių kilmės bei preferencinių muitų, Bendrojo muitų
tarifo, tarifinių kvotų, antidempingo priemonių, nacionalinių mokesčių taikymo). Verslui suteiktos 472
konsultacijos užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonių taikymo klausimais (tarp jų klasifikavimo
klausimais – 434). Pateikti 42 išaiškinimai (rekomendacijos) dėl Importuojamų prekių muitinės kontrolės
taisyklių taikymo (asmens informavimas apie tikrinimą po prekių išleidimo), tarpininkavimo paslaugų
deklaravimo, vertės pagrįstumo tikrinimo, vertės pokyčių deklaravimo, ir kt. Parengti 22 išaiškinimai muitinio
įvertinimo klausimais (dėl importo mokesčių, taikomų pašto siuntomis atgabentoms prekėms, eksportuojamų
prekių statistinės vertės, nuolaidų traktavimo muitinio įvertinimo reikmėms ir kt.). Įsigaliojus Sąjungos muitinės
kodeksui, atnaujinta ir papildyta 30 išaiškinimų.
4.5. Informacija Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje
Skyriuje „Aktualijos“ paskelbti 254 pranešimai apie muitinės veiklos naujoves, darbo rezultatus,
užsienio muitinių atstovų vizitus, Lietuvos muitinės pareigūnų kovą su kontrabanda, intelektinės nuosavybės
pažeidimus, apie teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, naujoves ir kt.
Parengta ir visuomenei paskelbta informacija apie 2016 m. muitinėje nustatytus tarnybinius
nusižengimus ir gautus apdovanojimus, apie muitų tarifų pasikeitimus nuo sausio 1 d., apie duomenų mainų tarp
MD ir Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų sąsają, apie laikinus apribojimus, įvedamus
sunkiasvoriams automobiliams Baltarusijos respublikiniuose keliuose, apie leidimų taikyti supaprastintas
importo ir eksporto procedūras, išduotų iki 2016 m. gegužės 1 d., galiojimą, apie Eksporto kontrolės sistemoje ir
MDAS įdiegtus naujus funkcionalumus, apie elektronines cigaretes ir prekybos jomis apribojimus ES, apie
žemės ūkio produktų deklaravimo tvarkos pokyčius nuo gegužės 1 d., informacija keleiviams apie narkotinių ir
psichotropinių vaistų vežimo per Lietuvos − Baltarusijos sieną tvarkos pakeitimus nuo balandžio 4 d. bei
vykstantiems į Baltarusiją apie nuo balandžio mėnesio pasikeitusius Baltarusijos muitinės reikalavimus
keleiviams, informacija verslui dėl išankstinės priežiūros į ES importuojamiems plieno produktams, apie
medienos produktų importą iš Indonezijos, apie nuo 2017 m. pradėtą taikyti bendrąją Eurazijos Ekonominės
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Sąjungos prekių nomenklatūrą, apie nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėtą taikyti naują prekių kilmės sertifikavimo
sistemą REX, kita verslui ir visuomenei aktuali informacija.
Siekiant tinkamai pasirengti įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą (SMK), sukurta nauja rubrika
„Sąjungos muitinės kodeksas“, kurioje skelbiami muitinės sprendimai dėl pereinamojo laikotarpio priemonių,
konsultacijos, teisės aktų projektai ir kita su SMK įgyvendinimu susijusi informacija. Paskelbtos šešios
konsultacijos verslui: dėl supaprastinimų taikymo pokyčių, deklaruojant muitinę vertę; dėl sandorio vertės
muitinio įvertinimo metodo taikymo; dėl muitų delspinigių ir palūkanų; dėl leidimų taikyti supaprastintas
importo ir eksporto procedūras, išduotų iki 2016 m. gegužės 1 d., galiojimo; dėl pašto siunta siunčiamų prekių
muitinės vertės nustatymo; dėl laisvųjų sandėlių statuso.
Parengti ir patvirtinti paslaugų „Asmenų konsultavimas“ ir „Informacijos apie Lietuvos muitinės veiklą
teikimas asmenims“ aprašymai ir schemos. Sukurta nauja rubrika „Viešosios ir administracinės paslaugos“,
kurioje paskelbti 7 nauji viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymai.
Sukurtos naujos rubrikos ir jose pateikta nauja informacija: „Sąsaja su IEAIS“, „Muitų delspinigiai ir
palūkanos“, „Korupcijos pasireiškimo tikimybė“, „Teisės aktų antikorupcinis vertinimas“, „Elektroniniai
įsipareigojimai“, „Biokuro importas“, „Metalai“. Siekiant viešinti naują muitinės paslaugą − elektroniniu būdu
pildyti keleivio, degalų ir grynųjų pinigų deklaracijas – sukurta nauja rubrika „Keleivio portalas“.
Atnaujinti DUK klausimai apie pašto siuntas, Intrastatą, intelektinę nuosavybę, elektronines cigaretes,
importuojamų jūrų transportu prekių transportavimo išlaidų deklaravimą.
Vykdant Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto Antikorupcinio vertinimo išvadoje išdėstytas
rekomendacijas, rubrikoje „Konfiskuotų prekių realizavimas“ kas ketvirtį skelbiama informacija apie muitinėje
sulaikytas ir sunaikintas akcizines prekes.
4.6. Komunikacija socialiniuose tinkluose
Kovo 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo veikti naujoje komunikacijos platformoje – socialiniame tinkle
„Facebook“. Jame kasdien pateikiama aktuali informacija muitinės klientams, keliautojams ir visiems,
besidomintiems institucijos veikla.
Per 2016 metus muitinės sekėjų skaičius išaugo iki beveik 2 700 (57 proc. moterų ir 43 proc. vyrų).
Didžiausią auditoriją sudaro žmonės, kurių amžiaus grupė nuo 25 iki 34 metų (39 proc.), nuo 18 iki 24 metų (35
proc.) ir nuo 35 iki 44 metų (14 proc.).
Daugiausia Lietuvos muitinės „Facebook“ paskyros sekėjų gyvena Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje,
Norvegijoje, Airijoje, Baltarusijoje Vokietijoje ir Danijoje.
Kaip vienas iš kanalų perduoti informaciją naudojamas socialinis tinklas „Youtube“, kuriame nuolat
publikuojama muitinės sulaikymų ir renginių vaizdo medžiaga.
4.7. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
Muitinė atsakinga už 2 priemonių (29 ir 30 priemonės), įtrauktų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu patvirtintą Administracinės naštos mažinimo 2016 – 2017 metais priemonių planą, įgyvendinimą.
Įgyvendinant Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų, prie kurios prisijungė ir LR muitinė, nuostatas per
ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas vieno asmens, savo verslą vykdančio pirmuosius metus, patikrinimas, kurio
metu teisės aktų pažeidimų nebuvo nustatyta.
Informacija asmenims apie reikalavimus muitų teisės aktų reglamentuojamai veiklai, muitinės
vykdomus patikrinimus, muitinės veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklius paskelbta ir nuolat atnaujinama
muitinės interneto svetainėje (rubrikoje „Veikla“/„Ūkio subjektų priežiūra“). Informacija apie ūkio subjektų
priežiūrą pateikta ir muitinės svetainės tituliniame puslapyje sukurtoje kaičiojoje reklamoje „Muitinė verslui.
Ūkio subjektų priežiūra“. Kartu su teisės aktų nustatyta informacija minėtoje rubrikoje ir kaičiojoje reklamoje
taip pat pateikta informacija apie planinius patikrinimus, ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias,
sąrašas (ūkio subjektų „baltasis sąrašas“), informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veikloje naudojamus
kontrolinius klausimynus.
Daromi Informavimo grupės konsultacijų telefonu įrašai, užtikrinantys konsultacijų kokybę ir
atsekamumą.
Muitinės vykdomi patikrinimai atliekami per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį, bet asmens
buveinėje atliekamų patikrinimų trukmė, apimanti faktiškai pas asmenį būtas patikrinimo dienas (vidutiniškai 14
dienų), negali viršyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 119 straipsnyje numatyto
termino (90 dienų). Nustačius asmenų pažeidimus, taikomos administracinės nuobaudos ir prevencinės
priemonės – nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai ir skiriamos baudos.
Ūkio ministerijai pateikta informacija, kad 2016 m. MD rengtuose teisės aktų projektuose informacinių
įpareigojimų, kurie galėjo sukelti administracinę naštą ūkio subjektams, nustatyta nebuvo.
Siekiant matuoti ir vertinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklą, susijusią su atliekamomis priežiūros
funkcijomis, sudarytas su priežiūros funkcijomis susijusių rodiklių sąrašas.

19

Siekiant mažinti asmenų laiko sąnaudas muitinės formalumams atlikti, 2017 m. planuojama
supaprastinti mokesčių sumokėjimo procedūras, sudarant galimybę atpažinti trečiuosius asmenis – mokėtojus,
kai jie apmoka muitinės prievolininkų mokestines prievoles.
5. MUITINĖS VEIKLOS VALDYMAS
5.1. Muitinės departamento kolegija
Surengti du Muitinės departamento kolegijos – Muitinės departamento generalinio direktoriaus
patariamojo organo – posėdžiai.
Balandžio mėnesį vykusiame posėdyje buvo svarstytas naujos redakcijos Tarnybos Lietuvos
Respublikos muitinėje statuto projektas ir pasirengimas Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimui.
Rugsėjo mėnesį vykusiame posėdyje buvo svarstyta Veiklos efektyvumo tobulinimo ir darbo
organizavimo gerinimo Lietuvos Respublikos muitinėje darbo grupės pasiekti rezultatai, Sąjungos muitinės
kodekso nuostatų įgyvendinimo pažanga ir kylančios rizikos, taip pat buvo aptarti auditų ir grįžtamojo ryšio
rezultatai.
5.2. Veiklos tobulinimas
Liepos 18 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategija 2016–2020 metams.
LR muitinės kokybės vadybos sistema sertifikuota 2010 m. vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“
projektą „Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO
9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra“, persertifikuota 2013 m. ir 2016 m.
2016 m. lapkričio mėnesį LR muitinėje atliktas sertifikacinis kokybės vadybos sitemos auditas.
Gruodžio 14 d. sertifikavimo įmonės UAB „TUV Uolektis“ vadovas MD generaliniam direktoriui įteikė
vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 atitikties sertifikatą. Pateikta galutinė kartotinio sertifikacinio audito
ataskaita.
Birželio 7–8 d. buvo atliktas LR Muitinės laboratorijos perakreditavimo auditas pagal Lietuvos
standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005. 2016 m. rugsėjo 8 d. Muitinės laboratorijai naujam penkerių metų
laikotarpiui išduotas Akreditavimo pažymėjimas. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos
direktoriaus 2016-09-08 įsakymu Nr. AK-110 patvirtinta 13 tyrimo metodų ir lanksčios srities akreditacija.
5.3. Personalo valdymas
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos Respublikos muitinėje dirbo 2 193 pareigūnai, valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), iš jų 2 060 pareigūnų, 3 valstybės
tarnautojai ir 130 darbuotojų. 13 proc. pareigūnų dirbo vadovaujančiose pareigose.
Muitinės sistemoje 95 proc. pareigūnų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1,5 proc. – aukštąjį
neuniversitetinį, 3,4 proc. – aukštesnįjį ir 0,1 proc. – vidurinį išsilavinimą.
Šiuo metu muitinės sistemoje dirba 1 036 vyrai ir 1 157 moterys.
Pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus kaitos koeficientas per ataskaitinį laikotarpį yra 2,5.
5.4. Mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Muitinės pareigūnai kvalifikaciją tobulino Muitinės mokymo centre, kitose suaugusiesiems mokymus
organizuojančiose įstaigose ir dalyvaudami ES finansuojamų projektų mokymuose, perkant mokymo paslaugas.
Daugiausia dėmesio buvo skirta pareigūnų specialiųjų profesinių žinių ir įgūdžių lavinimui. Per ataskaitinį
laikotarpį mokymuose Muitinės mokymo centre ir kitose mokymo įstaigose ir įvairiuose projektuose dalyvavo 5
576 dalyviai, iš jų 4 503 – Muitinės mokymo centre, 228 – Finansų ministerijos mokymo centre, 749 – kitose
mokymo įstaigose ar projektuose, 38 pareigūnai dalyvavo seminaruose užsienyje. Taikant
viešųjų
pirkimų
procedūras centralizuotai organizuota mokymų už 22 tūkst. 167 eurus, mokymuose dalyvavo 521 pareigūnas.
Organizuotos 60 Mykolo Romerio ir kitų universitetų studentų praktikos Muitinės departamente ir
kitose muitinės įstaigose.
5.5. Kandidatų į tarnybą muitinėje tikrinimai
Atlikti 184 kandidatų, siekiančių eiti pareigas muitinėje, tikrinimai.
Atlikti 82 asmenų, pretenduojančių į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, asmenybės savybių
vertinimai.
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5.6. Tarnybinių nusižengimų prevencija ir tyrimas
Atlikti 56 LR muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimai, nustatyta 10 pažeidimų, dėl jų pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimai.
Už tarnybinius nusižengimus 20 pareigūnų paskirtos pastabos, 15 – papeikimai, 2 – griežti papeikimai,
1 – perkėlimas į žemesnės kategorijos pareigas, 1 – atleidimas iš pareigų.
5.7. Korupcijos prevencija ir kontrolė
Per ataskaitinį laikotarpį muitinėje nustatyti 4 korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejai,
įtarimai pareikšti 9 muitinės pareigūnams.
Įgyvendinant kitas korupcijos kontrolės ir prevencijos priemones, buvo užfiksuoti 447 neteisėti pinigų
siūlymo atvejai muitinės pareigūnams. Iš jų 19 atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl LR BK 227 str.
numatytos nusikalstamos veikos, t. y. papirkimo. 19 fizinių asmenų pareikšti įtarimai dėl kyšio davimo LR
muitinės pareigūnams, iš jų 16 asmenų teismo baudžiamaisiais įsakymais pripažinti kaltais (paskirtos baudos),
dėl 3 fizinių asmenų galimai padarytų nusikalstamų veikų vis dar vyksta tyrimai.
6. INTEGRUOTA MUITINĖS INFORMACINĖ SISTEMA
6.1. Integruotos muitinės informacinės sistemos priežiūra
Vykdomos paslaugų teikimo sutartys Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemiams
prižiūrėti.
Įsigytos paslaugos, gaunamos per saugų valstybės duomenų perdavimo tinklą, teikiamos Mokesčių
apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS), Lietuvos Respublikos prekybos srautų su
Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (toliau – IDAIS), Nacionalinės tranzito
kontrolės sistemos (toliau – NTKS), Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo
sistemos (toliau – NAS), Muitinės mobiliųjų grupių valdymo, užduočių planavimo ir pažeidimų analizės
informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – MGIS) garantinės priežiūros
paslaugos. Teikiamos Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos (toliau – VKS),
Integruotos tarifų valdymo sistemos (toliau – ITVS), Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau –
MDAS), Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos ir vaizdinės ir
garsinės informacijos fiksavimo įrangos (toliau – NAS ir VGI), Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos (toliau
– RIKS) priežiūros ir palaikymo paslaugos.
Įvykdytos Muitinės finansinių išteklių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – FAS) ir
Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos (toliau – VKS) priežiūros ir palaikymo paslaugų
sutartys.
6.1.1. Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR sistema) bei Mokesčių apskaičiavimo ir
patikros sistema (MAPS)
LITAR modulyje saugomi Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) duomenys apie kiekvieną
dieną kintančius ES muitus, draudimus ir apribojimus bei nacionaliniai duomenys (akcizų ir pridėtinės vertės
mokesčių tarifai). Juos naudoja Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS) ir tuo būdu užtikrinamas
nepertraukiamas deklaravimo muitinei ir muitinio įforminimo procesas. MDAS automatiškai apskaičiuoja
mokesčius MAPS priemonėmis.
Pagrindinė LITAR-web funkcija – teikti informaciją apie tarptautinės prekybos reguliavimo priemones
ir apskaičiuoti muitus ir mokesčius realiuoju laiku elektroninėje erdvėje LITAR-web lankytojams. LITAR
svetainėje apsilankė apie 398 tūkst. lankytojų.
6.1.2. Muitinės spaudų ir kitų žymų sistema (SMS)
LT–SMS yra vienas iš muitinės kontrolės instrumentų, skirtų naudoti muitiniam tikrinimui pateikiamų
dokumentų, parašų, spaudų ir kitų žymų atvaizdų bei su jais susijusių duomenų paieškai ir peržiūrai.
Atliekant priežiūrą į LT–SMS įkelti, pakeisti ar atnaujinti 77 nacionaliniai atvaizdai, iš ES SMS
sistemos perkelti 230 su kilmės ir Bendrojo muitų tarifo prieduose pateiktų sertifikatų tvirtinimu susijusių
spaudų ir parašų atvaizdai.
6.2. Integruotos muitinės informacinės sistemos patikimumo ir saugumo užtikrinimas
Parengta Integruotos muitinės informacinės sistemos tinklinių paslaugų magistralės programinės
įrangos, sukurtos Webmethods produktų pagrindu, licencijų paketo atnaujinimo ir techninio palaikymo bei
tinklinių paslaugų magistralės programinės įrangos, įskaitant sąsajų migravimą, techninės priežiūros ir paslaugų
techninė specifikacija ir paraiška. Pirkimas įvykdytas, pasirašyta sutartis, teikiamos paslaugos.
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6.3. Elektroninės muitinės paslaugų tobulinimas
Įgyvendinant valstybės kapitalo investicijų projektą „Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas“:
 sėkmingai įvykdytas NTKS modulių priėmimo testavimas. Integracinis testavimas atidėtas, iki bus
sukurtos ir ištestuotos reikiamos sąsajos su kitais Integruotos MIS posistemiais ir kitomis išorinėmis
informacinėmis sistemomis. Įvykdyti NTKS naudotojų mokymai pagal schemą „Mokyk mokytoją“;
 įvykdyta 2013 m. rugpjūčio 12 d. Integruotos MIS posistemių ir išorinių sistemų integravimo sąsajų
kūrimo paslaugų pirkimo sutartis;
 vykdoma 2014 m. gegužės 19 d. MDAS vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų sutartis.
Parengtas darbų paketo DP10 paslaugų perdavimo aktas. Įgyvendinti darbų paketai DP7 ir DP12, sėkmingai
atliktas jų priėmimo testavimas. Baigti įgyvendinti darbų paketai: DP5 „Atnaujintos MDAS sąsajos“, DP6
„MDAS deklaracijų apdorojimo veiklos proceso bei su juo susijusio funkcionalumo atnaujinimas“, DP8
„MDAS funkcionalumo, susijusio su išvežimo (eksporto) procesu, atnaujinimas“, DP9 „MDAS funkcionalumo,
susijusio su įvežimo (importo) procesu, procedūros forminimu, atnaujinimas“, DP11 „Atnaujintas MDAS
funkcionalumas, susijęs su keleivių, grynųjų pinigų ir žodinių deklaracijų forminimu“ ir DP14 „MDAS
funkcionalumą įtakojančių (susijusių) komponenčių veikimo atnaujinimas“, sėkmingai atliktas jų priėmimo
testavimas, vykdyta poreikių MDAS tobulinimo pakeitimams analizė. 2016 m. gruodžio 13 d. LM pradėtas
naudoti naujas MDAS funkcionalumas „Asmenų deklaracijos“.
6.4. Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos bei vidaus administravimo sistemos
tobulinimas
Įgyvendinant valstybės kapitalo investicijų projektą „Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų
apskaitos sistemų tobulinimas“ įvykdyti darbai siekiant papildyti Sulaikytų prekių apskaitos posistemio
funkcionalumą galimybe kaupti, apdoroti ir atvaizduoti sulaikytų prekių vertės pokyčius ir kitų sulaikytų prekių
charakteristikų istorinius duomenis, sukurti naujas ataskaitas ir dokumentus, nustatytus teisės aktais bei
atsižvelgiant į naudotojo suformuotus reikalavimus sudaryti galimybę naudotojui pagal poreikį papildyti
klasifikatorių registrus bei nustatyti užklausos parametrus ataskaitoms, duomenų šaltiniams (rinkiniams) su
galimybe užklausas ir ataskaitas išsaugoti .doc, .xls, .pdf, .xml ir kt. formatu; sukurti įvestų duomenų taisymo
apribojimą pagal naudotojo suformuotus reikalavimus.
6.5. Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos tobulinimas
Vykdoma 2013 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos (toliau – LMDS)
tobulinimo paslaugų teikimo sutartis:
 užbaigti Elektroninių žurnalų informacinės sistemos (EŽIS), ATA knygelės duomenų apdorojimo
sistemos, Administracinių teisės pažeidimų ir prekių sulaikymo protokolų surašymo informacinės sistemos
duomenų, keleivių ir grynųjų deklaracijų į LMDS įkėlimo analizės, projektavimo ir kūrimo darbai, sėkmingai
atliktas priėmimo testavimas;
 užbaigtas projekto rezultato „Tranzito deklaracijų ir TIR knygelių dalykinės srities sukūrimas ir
integravimas“ analizės, projektavimo ir kūrimo darbai, sėkmingai atliktas priėmimo testavimas;
 atlikti projekto rezultato „Supaprastintų ir periodinių deklaracijų duomenų į LMDS įkėlimas ir
integravimas“ detalios analizės ir projektavimo darbai bei vykdyti programavimo darbai. Parengti testavimo
dokumentai, sėkmingai atliktas priėmimo testavimas;
 įgyvendinti projekto rezultatai „Teisėto duomenų teikimo išorinėms organizacijoms uždavinio
įgyvendinimas“ ir „Priemonių, užtikrinančių duomenų mainus tarp LMDS ir kitų muitinės bei išorinių
informacinių sistemų, sukūrimas“, sėkmingai atliktas jų priėmimo testavimas;
 atnaujinama LMDS dokumentacija: LMDS sistemos aprašymas, LMDS administratoriaus vadovas,
LMDS naudotojo vadovas, DPD. Nuo spalio 19 d. teikiamos LMDS garantinės priežiūros paslaugos;
 atlikti projekto rezultato „Muitinės deklaracijų išvestinio duomenų modulio sukūrimas“ detalios
analizės, projektavimo ir kūrimo darbai, parengti testavimo dokumentai, sėkmingai atliktas priėmimo
testavimas.
6.6 Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos tobulinimas
Kovo 25 d. pasirašyta RIKS tobulinimo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų sutartis. Parengtas
Projekto kokybės planas, pradėta vykdyti darbų paketo DP2 „RIKS vertinamų deklaracijų aibės papildymas
naujomis deklaracijomis ir rizikos vertinimo galimybėmis“ analizė, atlikti RIKS pakeitimai, susiję su
pasikeitusia RIKS01 žinutės struktūra, parengti ir suderinti MDAS-RIKS sąsajos atnaujinimo pasikeitus
RIKS01 žinutės struktūrai priėmimo ir apdorojimo ciklo RIKS‘e testavimo scenarijai, sėkmingai atliktas
testavimas. Tęsiami darbų paketo DP6 „RIKS Oracle duomenų bazės perkėlimas į atvirojo kodo duomenų bazių
valdymo sistemą“ įgyvendinimo darbai.
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7. KITA SVARBI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA
7.1. Tarptautinis bendradarbiavimas
Dalyvauta 4 susitikimuose bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis, 16 susitikimų
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, taip pat dalyvauta 11 tarptautinių organizacijų (PMO, ESBO)
renginiuose.
Organizuotas gegužės 2–4 d. įvykęs Europos geležinkelių ir infrastruktūros įmonių bendrijos (CER) 56asis bendrasis geležinkelio įmonių, nacionalinių muitinių administracijų ir Europos Komisijos atstovų
pasitarimas.
Organizuotas gegužės 12–14 d. įvykęs Baltijos šalių mokesčių ir muitinių teisėsaugos padalinių vadovų
susitikimas ir 3-iosios Baltijos šalių muitinių teisėsaugos padalinių pareigūnų sporto žaidynės.
Įgyvendintos Lietuvos Respublikos muitinei priskirtos ES Baltijos šalių muitinių tarnybų
bendradarbiavimo stiprinimo veiksmų 2012–2016 metų plano priemonės.
7.1.1. Dalyvavimas ES institucijų veikloje
Pagal LR Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų prašymus ir nustatytais terminais per ataskaitinį
laikotarpį parengta, suderinta ir pateikta 10 Lietuvos pozicijų dėl muitinės kompetencijai priklausančių ES teisės
aktų projektų, 2 pozicijos ES Tarybos darbo grupių posėdžiams, 5 pozicijos Coreper posėdžiams ir 46 pozicijos
EK komitetų posėdžiams, taip pat pateikti 92 pozicijų derinimo įrašai pagal kitų institucijų prašymus.
Muitinės pareigūnai dalyvavo 2 ES Tarybos Muitinių bendradarbiavimo darbo grupės plenariniuose ir 3
ES Tarybos Muitinių bendradarbiavimo darbo grupės ekspertų posėdžiuose, 2 ES Tarybos Aukšto lygio darbo
grupės posėdyje, 40 Europos Komisijos Muitinės kodekso komiteto pakomitečių posėdžiuose, 31 Muitinės
kodekso ekspertų grupės posėdžių, 2 ES medienos reglamento ir Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena (FLEGT) reglamento ekspertų grupės posėdyje, 2 Muitinių veiksmų programos („Muitinė
2020“) komiteto posėdyje, 3 Kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tarpusavio pagalbos komiteto posėdžiuose,
4 Europos bendrijų ir Europos laisvosios prekybos asociacijos Bendrojo tranzito/formalumų supaprastinimo
(bendrojo administracinio dokumento) darbo grupės posėdžiuose, 2 Bendrijos nuosavų išteklių patariamojo
komiteto (ACOR) posėdžiuose, 2 Muitinės įstatymų komiteto posėdžiuose ir 3 Muitų politikos grupės
posėdžiuose.
Rusėjo 14 ir 15 d. Hagoje (Nyderlandai) dalyvauta Europos policijos biuro (Europol) organizuotame
muitinių vadovų, atsakingų už teisėsaugos ir rizikos valdymo sritį, susitikime.
7.1.2. ES programa „Muitinė 2020“
242 Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvavo pagal ES programą „Muitinė 2020“ organizuojamuose
renginiuose: 142 projektų grupių posėdžiuose, 14 seminarų, 8 mokymų sesijose ir 13 darbo vizitų.
Darbo vizituose Lietuvos muitinėje dalyvavo 6 Latvijos ir 2 Estijos muitinės pareigūnai.
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai dalyvauja Muitinių rytinio ir pietrytinio pasienio ekspertų
komandos (Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team) (CELBET) veikloje.
7.1.3. Lietuvos Respublikos muitinės teikiama techninė pagalba kitų valstybių institucijoms
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojami Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektai „Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas,
taikant gerąją Europos Sąjungos muitinio tikrinimo praktiką pasienio ir vidiniuose muitinės postuose“ (sutarties
Nr. 192-15-VBD/11B-99) ir „Gruzijos pajamų tarnybos (muitinės) institucinių gebėjimų stiprinimas“ (sutarties
Nr. 193-15-VBD/11B-100).
Kartu su Latvijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Rygos technikos universitetu ir Tarptautinės
migracijos politikos vystymo centru įgyvendinamos Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos
(BOMCA) 9-ojo etapo (Phase 9) projekto (sutarties Nr. DCI-ASIE/2015/358-348, toliau – projektas BOMCA
9) veiklos:
 organizuotas Latvijos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos ekspertų dalyvavimas rugsėjo 5–7
d. (Taškente, Uzbekistane), spalio 5–7 d. (Dušanbė, Tadžikistane), spalio 10–12 d. (Biškeke, Kirgizijoje),
lapkričio 2–4 d. (Astanoje, Kazachstane) ir lapkričio 7–9 d. (Ašchabade, Turkmėnistane) 5 misijose pagal
BOMCA 9 projekto darbo plane numatytą 3.1.2 veiklą (Techninė pagalba dėl importuojamų gyvūnų, maisto ir
augalų rizikos analizės taip pat dėl rizikos vertinimo procedūrų);
 muitinės ekspertai rugsėjo 26–28 d. (Dušanbė, Tadžikistane), spalio 19–21 d. (Astanoje,
Kazachstane) ir spalio 24–26 d. (Biškeke, Kirgizijoje) dalyvavo 3 misijose pagal BOMCA 9 projekto darbo
plane numatytą 3.5.1 veiklą (Techninė pagalba Vidurinės Azijos šalių muitinių administracijoms prekybos
palengvinimo srityje: nacionalinių teisės aktų ir Prekybos palengvinimo susitarimo nuostatų analizė, susijusių
priemonių planavimas);
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 muitinės ekspertai vasario 3–5 d. (Astanoje, Kazachstane), vasario 8–10 d. (Biškeke, Kirgizijoje),
birželio 8–10 d. (Dušanbė, Tadžikistane) ir rugsėjo 4–6 d. (Taškente, Uzbekistane) dalyvavo 4 misijose pagal
BOMCA 9 projekto darbo plane numatytą 3.6.1 veiklą (Pagalba rengiantis prisijungti prie peržiūrėtos
Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos (toliau – Peržiūrėta Kioto
konvencija) nuostatų įgyvendinimo: nacionalinių teisės aktų ir Peržiūrėtos Kioto konvencijos nuostatų analizė,
susijusių priemonių planavimas);
 muitinės ekspertai gruodžio 6–8 d. (Dušanbė, Tadžikistane) dalyvavo misijoje pagal BOMCA 9
projekto darbo plane numatytą 3.1.1 veiklą (Techninė pagalba muitinės rizikos valdymo srityje);
 sausio 21 d. Rygoje (Latvija) dalyvauta BOMCA 9 projekto informaciniame renginyje.
Birželio 13 d. Rygoje (Latvija) dalyvauta konsorciumo partnerių susitikime dėl projekto
BOMCA 9 įgyvendinimo aptarimo;
Lapkričio 29 d. dalyvauta BOMCA 9 projekto Valdymo komiteto posėdyje, lapkričio 30 d. –BOMCA 9
projekto Konsorciumo partnerių posėdyje Biškeke (Kirgizijoje).
Kartu su Vokietijos finansų ministerija (pagrindinis projekto vykdytojas) ir Lenkijos finansų ministerija
(jaunesnysis projekto partneris) įgyvendinamos ES Dvynių programos projekto „Parama Ukrainos valstybinei
mokesčių tarnybai stiprinant integruoto sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“ (sutarties
Nr. ENPI2015/369-527; toliau – Projektas) veiklos.
Vasario 9 d. dalyvauta Projekto atidarymo renginyje (Kick-off Meeting).
2 LR muitinės ekspertai sausio 17–24 d. dalyvavo 1 misijoje Ukrainoje pagal Projekto darbo plane
numatytą C1 veiklą (Tarptautinių ataskaitų ir informacijos analizė dėl rizikos korupcijos srityje).
8 LR muitinės ekspertai balandžio 4–8 d., balandžio 25–29 d., gegužės 30–birželio 3 d., birželio 6–10 d.
ir rugsėjo 5–9 d. dalyvavo 5 misijose Ukrainoje pagal Projekto darbo plane numatytą C2 veiklą (Konsultacijos
su ekspertais ir verslo atstovais).
7 LR muitinės ekspertai sausio 25–29 d., vasario 22–26 d., vasario 29–kovo 4 d. (2 misijos), balandžio
4–8 d. (2 misijos) ir gegužės 16–20 (3 misijos) dalyvavo 9 misijose Ukrainoje pagal Projekto darbo plane
numatytą C3 veiklą (Esamos antikorupcinės sistemos analizė ir rekomendacijos sistemos tobulinimui).
2 LR muitinės ekspertai balandžio 18–22 d. ir spalio 17–21 d. dalyvavo 2 misijose Ukrainoje pagal
Projekto darbo plane numatytą C4 veiklą (Pagrindinių Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos antikorupcinės
veiklos dokumentų analizė, rekomendacijos veiklos tobulinimui, mokomasis vizitas); taip pat pagal šią veiklą
rugsėjo 12–16 d. ir spalio 3–7 d. Lietuvos muitinėje organizuoti Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos
(muitinės) atstovų mokomieji vizitai.
2 LR muitinės ekspertai spalio 17–21 d. ir lapkričio 21–25 d. dalyvavo 2 misijose Ukrainoje pagal
Projekto darbo plane numatytą C5 veiklą (Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos etikos kodekso ir kitų
antikorupcines priemones numatančių teisės aktų analizė).
2 LR muitinės ekspertai lapkričio 7–11 d. dalyvavo 1 misijoje Ukrainoje pagal Projekto darbo plane
numatytą C6 veiklą (Nacionalinės antikorupcijos strategijos palyginimas su Pasaulio muitinių organizacijos
rekomendacijomis).
Balandžio 6 d., liepos 19 d. ir spalio 26 d. dalyvauta Projekto Valdymo komiteto posėdžiuose Kijeve
(Ukraina).
Vokietijos partneriams teiktos pastabos I-ojo, II-ojo, III-iojo ir IV-ojo ketvirčių Projekto įgyvendinimo
ataskaitoms ir informacija Projekto įgyvendinimo ketvirtinių finansinių ataskaitų pildymui.
Spalio 4 d. Muitinės departamente organizuotas susitikimas su LR užsienio reikalų ministerijos
atstovais, kurio metu buvo pristatyta ES Dvynių programos projekto Ukrainoje eiga.
Spalio 10–14 d. Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje kreipimusi Lietuvos
muitinėje organizuotas Kazachstano institucijų ekspertų lygmens vizitas, skirtas aptarti klausimus dėl tranzitinių
krovinių gabenimo tvarkos.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipimusi
(dalyvaujant Austrijos muitinės įgyvendinamame ES Dvynių programos projekte „Teisės aktų ir procedūrų
suderinimas su ES acquis ir geriausia ES patirtis akcizų klausimais“) gegužės 25 d. Lietuvos muitinėje
organizuotas atstovų iš Makedonijos finansų ministerijos ir Muitinės administracijos vizitas, kurio metu
svečiams pristatytos Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės (EMCS) bei Muitinės deklaracijų
apdorojimo (MDAS) sistemos, aptarti naujojo Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo, patikrinimo po
muitinio įforminimo metodų bei muitinės įstaigų vykdomos veiklos ir atliekamos kontrolės centriniu ir vietiniu
lygiais klausimai.
Koordinuotas LR muitinės pareigūno dalyvavimas trumpalaikio eksperto teisėmis Vokietijos
tarptautinio bendradarbiavimo organizacijos (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
įgyvendinamame projekte „Parama regioniniam verslui Vidurinėje Azijoje“ rizikos valdymo klausimais.
Teikta informacija UAB „Jungtinė auditorių kontora“ dėl Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės 2007–2013 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto
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LLB-0-275 „Pasienio kontrolės punkto „Privalka“ statyba ir įrengimas“ audito už laikotarpį nuo 2012 m.
balandžio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.
Koordinuotas koncepcijos rengimo ir teikimo LR užsienio reikalų ministerijai procesas dėl Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projekto įgyvendinimo Moldovoje „Moldovos muitinės
tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas“ prekių muitinio įvertinimo, tarifinio klasifikavimo, muitinio
tikrinimo pasienio ir vidiniuose muitinės postuose bei korupcijos prevencijos srityse.
7.2. Muitinės interesų atstovavimas teismuose administracinėse ir civilinėse bylose
35 Muitinės departamento sprendimai apskųsti Mokestinių ginčų komisijai prie LR Vyriausybės, 4 –
Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, 31 – pirmos instancijos teismams ir 20 – Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui.
Teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir Mokestinių ginčų komisijoje prie LR
Vyriausybės vyko 150 posėdžių.
Sprendimai priimti 125 bylose.
Pirmos instancijos teismuose (apygardų administraciniuose teismuose) išnagrinėta 51 byla, iš jų 45
bylos laimėtos (bendra suma – 2 460 530 eurų), 5 bylos pralaimėtos (bendra suma –
35 140 eurų), 1 byla grąžinta Muitinės departamentui nagrinėti iš naujo.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtos 29 bylos, iš jų 26 bylos laimėtos (bendra
suma – 7 941 124 eurai), 2 bylos pralaimėtos (bendra suma – 212 980 eurai), 1 byla grąžinta Muitinės
departamentui nagrinėti iš naujo.
Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės išnagrinėtos 42 bylos, iš jų 38 bylos laimėtos (bendra
suma – 1 313 435 eurai), 4 bylos grąžintos Muitinės departamentui nagrinėti iš naujo.
Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje išnagrinėtos ir laimėtos 3 bylos.
7.3. Lietuvos Respublikos muitinėje gauti ir išnagrinėti skundai
Gauti 206 skundai, priimta 380 sprendimų (bendra mokesčių suma – 16 803 513 eurų), iš jų:
- patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą arba skundą atmesti kaip nepagrįstą – 99 (bendra suma – 8
900 917 eurų);
- pavesti teritorinei muitinei atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą arba grąžinti
teritorinei muitinei nagrinėti iš naujo – 41 (bendra suma – 4 233 797 eurai);
- skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį mokesčių mokėtojui arba palikti skundą nenagrinėtu – 11
(bendra suma – 383 689 eurai);
- pakeisti teritorinės muitinės sprendimą – 33 (bendra suma – 744 556 eurai);
- panaikinti teritorinės muitinės sprendimą arba patenkinti skundą – 36 (bendra suma –
519 954 eurai);
- iš dalies panaikinti arba iš dalies patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą – 6 (bendra suma – 2 020
600 eurų);
- kiti (dėl skundo trūkumų pašalinimo, termino skundui paduoti atnaujinimo, skundo nagrinėjimo
sustabdymo, mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinimo) – 154.
7.4. Administracinė tarpusavio pagalba
Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, laikymąsi, užkirsti
kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdyti tokių pažeidimų tyrimą, užtikrinti muitinės rinkliavų, muitų ir
kitų mokesčių surinkimą, normų, susijusių su prekių tikrinimu ir gabenimu, taikymą, LR muitinė glaudžiai
bendradarbiauja su užsienio valstybių, ypač kaimyninių šalių (Lenkijos Respublikos, Latvijos Respublikos,
Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Ukrainos) muitinių administracijomis.
Administracinės tarpusavio pagalbos srityje taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos
teisėsaugos ir kitomis valstybės institucijomis; nagrinėjami gauti paklausimai ir prašymai iš Lietuvos
Respublikos fizinių ir juridinių asmenų.
Vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl EB valstybių narių administracinių institucijų
tarpusavio pagalbos ir pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitų ir žemės
ūkio teisės aktų taikymą bei dvišaliais susitarimais, dažniausiai bendradarbiaujama atliekant tyrimus dėl
nebaigtų tranzito, eksporto procedūrų, teikiama informacija prekių įvežimo į Lietuvos ir kaimyninių valstybių
teritorijas ar prekių neišvežimo iš jų atvejais, taip pat muitinės vertės nustatymo ir mokesčių apskaičiavimo,
muitinio įforminimo metu pateiktų duomenų tikrumo ir duomenų autentiškumo klausimais. Gauti 1 495 tokio
pobūdžio paklausimai. LR muitinė įvairiais muitų teisės pažeidimų klausimais į kitų šalių muitines kreipėsi 627
kartus.

