PRAŠYMO PILDYMO PAAIŠKINIMAI
1. Pareiškėjas
Įrašomas tikslus EORI sistemoje įrašytas prašymą pateikiančio ekonominės veiklos vykdytojo
pavadinimas (vardas ir pavardė).
2. Prašomo išduoti leidimo rūšis
Reikiamas langelis pažymimas kryželiu.
3. Verslininko identifikavimo kodas
Įrašomas Jūsų ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikacijos numeris (EORI).
Pavyzdžiui, LT123456789
4. Pareiškėjo teisinis statusas
Įrašomas steigimo dokumentuose nurodytas teisinis statusas.
5. Įsteigimo data
Įrašoma įsteigimo data, mėnuo ir metai (skaitmenimis).
6. Biuras, kuriame saugomi pagrindiniai apskaitos registrai
Nurodomas tikslus įstaigos adresas
.
7. Verslininko identifikavimas/registravimas
Įrašomas PVM kodas (ai), teisinis registracijos kodas.
8. Kontaktinis asmuo
Nurodomas tikslus paskirtojo bendrovės darbuotojo, su kuriuo muitinė galėtų susisiekti nagrinėdama
prašymą, vardas ir pavardė, telefono bei fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas.
9. Kontaktinis asmuo, atsakingas už prašymą
Nurodykite savo įmonės pavadinimą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, į kurį galima
kreiptis nagrinėjant Jūsų prašymą.
10. Pareiškėjo bendrovei vadovaujantis ar jos valdymą kontroliuojantis asmuo
Taikant Kodekso 39 straipsnio a punkto nuostatas, nurodykite bendrovės valdybos narius, jei tokie
yra. Turėtų būti pateikta tokia informacija: vardas, pavardė ir adresas, gimimo data ir nacionalinis
identifikavimo numeris.
11. Pašto adresas
Pildoma tik tuo atveju, jeigu šis adresas skiriasi nuo buveinės adreso.
12. Vaidmuo (vaidmenys) tiekimo grandinėje
Naudodamiesi vienu ar keliais iš toliau nurodytų kodų, nurodykite pareiškėjo vaidmenį tiekimo
grandinėje.
MF Prekių gamintojas
IM importuotojas
EX Eksportuotojas
CB Muitinės tarpininkas
CA Vežėjas

FW Ekspeditorius
CS Konsolidatorius
TR Terminalo operatorius
WH Sandėlių savininkas
CF Konteinerių operatorius
DEP Krovos operatorius
HR Laivybos linijos paslauga
999 kiti
13. Valstybės narės, kuriose vykdoma muitinės prižiūrima veikla
Įrašomi atitinkamų šalių dviraidžiai ISO kodai.
14. Informacija apie vykimą per sieną
Nurodomi muitinės įstaigų, per kurias paprastai vykstama per sieną.
15. Leidimai, išduoti supaprastinimams arba palankesnėms sąlygoms taikyti
Jeigu pareiškėjui jau leista naudotis supaprastinimu, nurodoma supaprastinimo rūšis, atitinkama
muitinės procedūra ir leidimo numeris.
Jeigu pareiškėjas yra reguliuojamas atstovas arba žinomas siuntėjas, nurodykite suteikto leidimo
numerį. Jei pareiškėjas yra trečiosios šalies išduoto AEO lygiaverčio leidimosavininkas, nurodykite
šio leidimo numerį.
16. Sutikimas keistis AEO leidime esančia informacija siekiant užtikrinti tinkamą sistemos, nustatytos
tarptautinėmis sutartimis/susitarimais su trečiosiomis valstybėmis dėl abipusio ekonominės veiklos
vykdytojų status tarpusavio pripažinimo ir su saugumu susijusių priemonių įgyvendinimu,
funkcionavimo
Nurodykite (taip / ne), ar pareiškėjas sutinka keistis informacija apie įgaliotojo ekonominės veiklos
vykdytojo leidimo išdavimo procesą, siekiant užtikrinti su trečiosiomis valstybėmis sudarytų
tarptautinių susitarimų dėl įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų statuso tarpusavio pripažinimo.
Jei atsakymas yra "taip", pareiškėjas taip pat pateikia informaciją apie transliteruotą įmonės
pavadinimą ir elektroninio pašto adresą. Turi būti naudojami tik lotyniški simboliai.
17. Ekonominės veiklos sektorius
Apibūdinama pareiškėjo veikla.
18. Nuolatinis Verslo Padalinys (NVP)
Jei prašymas pateiktas pagal SMK DR 26 straipsnio 2 dalies a punktą, turėtų būti pateikti NVP (-ų)
pavadinimas, adresas, pašto indeksas, miestas ir PVM kodas.
19. Pagrindinė verslo vieta
Nurodomas tikslus vietos, kurioje vykdoma pagrindinė verslo veikla, adresas.
20. Biuras (-ai), kuriame saugomi muitinės dokumentai
Nurodomi tikslūs adresai kur laikomi muitinės dokumentai.
21. Sutikimas skelbti duomenis leidimų turėtojų sąraše
Nurodykite (taip / ne), ar pareiškėjas sutinka, kad AEO leidime pateikta informacija būtų skelbiama
viešajame įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų registre, nurodant informaciją:
Leidimo turėtojas
Leidimo rūšis
Galiojimo data arba galiojimo laikas

Valstybė narė, kurioje priimamas sprendimas
Kompetentinga muitinės įstaiga.
22. Pareiškėjo dydis
Naudodamiesi vienu iš toliau nurodytų kodų, nurodykite pareiškėjo dydį. Mikroįmonių, mažųjų ir
vidutinių įmonių apibrėžimas apibrėžtas 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje OL L
124/2003
1- Labai maža
2 - Maža
3 - Vidutinė
4 - Didelė
5 – Fizinis asmuo.
23. Pridėti dokumentai, dokumentų skaičius
Pateikite informaciją apie dokumentus pateiktus su prašymu, nurodykite dokumentų identifikavimo
numerius ir datą. Taip pat nurodykite bendrą pridėtų dokumentų skaičių.
Pagal SMK DR 26 straipsnio 1 dalies nuostatas prie prašymo turi būti pridedamas Savikontrolės
klausimynas (SAQ).

