GARANTO RAŠYTINIS ĮSIPAREIGOJIMAS
Paskirtis
Garanto rašytinis įsipareigojimas kaip vienkartinė ar bendroji garantija gali būti naudojamas bet kurių
mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.
Garantai
Garantais gali būti sutartį su Muitinės departamentu sudariusios Europos Sąjungos muitų teritorijoje
įsteigtos kredito įstaigos ir draudimo įmonės. Garantas prisiima solidariąją su prievolininku
atsakomybę už mokestinių prievolių įvykdymą ir įsipareigoja, gavę rašytinį muitinės (ar kitos šalies,
kurioje galioja garanto įsipareigojimas, kompetentingos institucijos) mokėjimo reikalavimą, per 30
dienų sumokėti reikalaujamą sumą arba įrodyti, kad mokėjimo reikalavimas yra nepagrįstas (muitinės
sprendimu gali būti nustatytas ilgesnis terminas).
Forma
Garanto rašytinio įsipareigojimo forma priklauso nuo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo
procedūros pobūdžio. Garanto rašytinio įsipareigojimo formas rasite čia. Taip pat galima naudoti
Reglamento (ES) 2015/2447 32-01–32-03 prieduose pateiktas garanto rašytinio įsipareigojimo
formas.
Galiojimo teritorija
Garanto rašytinis įsipareigojamas turi galioti:
✓ visose ES valstybėse narėse, San Marino Respublikoje ir Andoros Kunigaikštystėje, kai
užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su Sąjungos tranzito procedūra, įvykdymas
✓ vienoje ar keliose bendrojo tranzito šalyse, per kurių teritoriją gabenamos prekės taip pat
visose ES valstybėse narėse, San Marino Respublikoje, Andoros Kunigaikštystėje, kai
užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su bendrąja tranzito procedūra, įvykdymas
✓ vienoje ar keliose valstybėse narėse – kitais atvejais.
Garanto rašytiniame įsipareigojime, kuris galioja daugiau nei vienoje valstybėje, turi būti nurodytas
garanto įstaigos arba jo atstovo dokumentams įteikti adresas kiekvienoje valstybėje, kurioje garantija
galioja.
Pateikimas
Garanto rašytinis įsipareigojimas, kuris bus naudojamas kaip vienkartinė garantija, pateikiamas:
✓ dėl numatomos taikyti Sąjungos/ bendrosios tranzito procedūros – iš anksto muitinės įstaigai,
turinčiai galimybę registruoti garanto įsipareigojimą muitinės informacinėje sistemoje, arba,
jeigu taikoma veiklos tęstinumo procedūra, - išvykimo muitinės įstaigai,
✓ kitais atvejais – muitinės įstaigai, reikalaujančiai pateikti garantiją,
Garanto rašytinis įsipareigojimas, kuris bus naudojamas kaip bendroji garantija, iki leidimo taikyti
supaprastinimus išdavimo teikiamas teritorinei muitinei, atsakingai už tokio leidimo išdavimą
Galiojant leidimui garanto rašytinis įsipareigojimas, kuris bus naudojamas kaip bendroji garantija,
teikiamas leidimą išdavusiai teritorinei muitinei.
Vietoj popieriuje surašyto garanto įsipareigojimo, kuris bus naudojamas kaip bendroji garantija,
teritorinei muitinei gali būti teikiamas kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas pdf arba adoc
formatu sudarytas garanto įsipareigojimas. Šie įsipareigojimai siunčiami elektroniniu paštu (Vilniaus
teritorinei muitinei adresuoti garantijos dokumentas siunčiami adresu vilnius@lrmuitine.lt, Kauno
teritorinei muitinei – kaunas@lrmuitine.lt, Klaipėdos teritorinei muitinei – klaipeda@lrmuitine.lt).
Nuorodos
Daugiau informacijos apie šios formos garantijos naudojimą rasite Mokestinių prievolių įvykdymo
užtikrinimo muitinėje taisyklių II skyriaus trečiajame ir III skyriaus šeštajame skirsniuose
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