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Posėdžio pirmininkas Jonas Miškinis.
Posėdžio sekretorė Nida Ruseckienė.
Dalyvavo: Lietuvos muitinės atstovai (N. Motiejūnaitė, L. Slapšys, L. Žlabys, I. Rožėnienė,
A. Kavolėlytė, E. Cibienė), Verslo asociacijų atstovai (M. Tartainis, L. Petronienė, J. Duoba, A.
Venckienė, G. Michnevičienė, V. Balkienė, J. Gricius, P. Darginavičius, R. Galinauskas, A.
Bertašius, A. Malenkovič, E. Daukantas, R. Pipynė, D. Lisovskienė, D. Žamoit, D. Petravičius, E.
Mastauskas)
DARBOTVARKĖ:
1. Eksporto formalumų atlikimas AEO sertifikatų turėtojams (prekių pateikimo muitiniam
tikrinimui vietos).
2. Automatinis muitinės deklaracijų priėmimas ir išleidimas.
3. Elektroninio eksporto manifesto naudojimas.
4. Kiti klausimai.
SVARSTYTA. 1-as darbotvarkės klausimas.
J. Miškinis, pradėdamas posėdį, informavo, kad iki šiol išlieka aktualus verslo sąlygų
atliekant muitinės formalumus gerinimo klausimas. Eksportuojamų prekių gabenimo taikant
elektroninį eksporto manifestą taikymo Lietuvos muitinėje bandomasis projektas (toliau – AdEKVA
bandomasis projektas) vyksta sklandžiai, tačiau šiuo metu jis vyksta ribotai. Diskutuotinų klausimų
ratas plečiasi, todėl būtų tikslinga visas verslui kylančias problemas sugrupuoti pagal veiklos sritis ir
tolimesnių susitikimų metu klausimus spręsti darbo grupei pasidalinus į pogrupius bei naudojant tuos
instrumentus, kurie įdiegti vykdant Sąjungos muitinės kodekso nuostatas. Todėl verslo atstovai
paraginti įvardinti aktualiausias problemas.
L. Žlabys pristatė naują Muitinės departamento generalinio direktoriaus (toliau – MD GD)
2017 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 1B-229, kuriame reglamentuotos prekių pateikimo muitiniam
tikrinimui vietos (teritorinių muitinių įstaigos, muitinės nustatytos ir priimtinos prekių pateikimo
vietos). Šis reglamentavimas būtinas įgyvendinant Sąjungos muitinės kodekso (toliau –SMK) 139 ir
159 straipsnių nuostatas. L. Žlabys pažymėjo, kad pagaliau AEO sertifikatų turėtojai galės realiai
pasinaudoti muitinio tikrinimo supaprastinimo galimybe, t. y. gavę muitinės sutikimą galės
deklaruojamas prekes pateikti priimtinoje prekių pateikimo vietoje ir nebereikės prekių pristatyti į
muitinės įstaigą. Taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tranzito procedūra laikinojo
saugojimo sandėliuose, muitinės sandėliuose ir laisvosiose zonose bus pradedama arba užbaigiama, t.
y. prekes šioms muitinės nustatytoms vietoms bus galima pateikti tik turint leidimus naudotis
įgaliotojo gavėjo (siuntėjo) statusu. Be to, muitinės pareigūnai išvardintose muitinės nustatytose
vietose nebedirbs nuolatos.
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Verslo atstovai pasidomėjo, ar tai reikštų, kad iki š. m. rugsėjo 1 d. muitinės pareigūnai dar
nebus atitraukti iš muitinės nustatytų vietų. J. Miškinis pakomentavo, kad minėtojo MD GD įsakymo
objektas nėra susijęs su muitinės pareigūnų darbo vietos nustatymu. Esant reikalui, t. y. prekes
atrinkus tikrinimui, pareigūnai atvyks, todėl aptarnavimo sutartyse, kurias su muitine sudaro
įgaliotieji gavėjai (siuntėjai), turi būti numatytas muitinės pareigūnų atvykimo laikas. Neturint
minėtojo statuso, tranzito procedūros taikomos su TIR knygele atveju, prekės turi būti pristatomos į
muitinės įstaigą (postą). Taip pat J. Miškinis pasiūlė problemas, susijusias su TIR gabenimais,
nagrinėti kituose darbo grupės posėdžiuose.
Taip pat verslo atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad minėti prekių pateikimo vietų pakeitimai
gali sukelti nemažai problemų verslui: neaišku, kiek reikės laukti atvykstančių į nustatytas prekių
pateikimo vietas muitinės pareigūnų, t. y. tokiu būdu ribojamas konkurencingumas, krovinių
gabenimas gali būti nukreipiamas per kaimyninės Latvijos teritoriją. Taip pat yra neaiškumų rinktinių
krovinių atveju, nes muitinės procedūros turės būti įforminamos skirtingose vietose, rizikinga taikyti
bendrąsias garantijas. N. Motiejūnaitė atkreipė verslo dėmesį į tai, kad garantijų rūšys ir formos yra
įvairios.
SVARSTYTA. 2-as darbotvarkės klausimas.
N. Motiejūnaitė pristatė naują Muitinės deklaracijų sistemos (MDAS) funkcionalumą –
automatinį importo ir eksporto muitinės deklaracijų priėmimą ir išleidimą. Planuojama šį
funkcionalumą įdiegti jau nuo š. m. birželio 1 d. Šis funkcionalumas pagreitins muitinio įforminimo
procesą, bus nustatytas laikmatis dėl kurio trukmės šiuo metu diskutuojama. Be to, jau įdiegtas
MDAS funkcionalumas, kurio pagalba muitinės deklaracijas pagal tam tikrus atrankos kriterijus
(importuotojas arba eksportuotojas turi AEO statusą, greitai gendantys produktai ir t.t.) galima
registruoti pirmumo tvarka. Verslo atstovai pastebėjo, kad AEO statuso turėtojų atžvilgiu šis
funkcionalumas turi būti taikomas lanksčiau, t. y. ne tik tuo atveju, kai minėtąjį statusą turi
importuotojas arba eksportuotojas, bet ir deklarantas (muitinės tarpininkas). N. Motiejūnaitė sutiko,
kad ši nuostata turi būti peržiūrėta. Be to, automatinio priėmimo ir prekių išleidimo pasirinktai
muitinės procedūrai funkcionalumas negali būti taikomas išvežimo įstaigose, t. y. užbaigiant
išvežimo muitinės formalumus eksportuojamoms prekėms. L. Žlabys atkreipė dėmesį, kad
automatinio priėmimo ir prekių išleidimo funkcionalumas galės būti taikomas tik tuo atveju, kai bus
pateiktos ir prekės, nes vadovaujantis SMK 171 ir 173 straipsnių nuostatomis (jos taikomos visoms
muitinės procedūroms) turi būti pateikiamos tiek prekės, tiek muitinės deklaracija.
SVARSTYTA. 3-as darbotvarkės klausimas.
N. Ruseckienė pristatė MDAS pilnai įdiegtą elektroninio eksporto manifesto funkcionalumą,
suteikiantį galimybę paspartinti eksportuojamų prekių išvežimo muitinės formalumus, galimybę
naudoti elektroninį išvežimo patvirtinimą ir eksporto gabenimų automatinį užbaigimą
komplektuojant krovinius arba juos išgabenant atskiromis siuntomis. Taip pat posėdžio dalyviai buvo
detaliai supažindinti su elektroninio eksporto manifesto procesu (elektroninių pranešimų pateikimo į
MDAS eiliškumu, išvežimo muitinės įstaigos darbu šiuo atveju ir privalumais teikiant minėtąjį
išgabenimo patvirtinimą). Be to, pažymėta, kad elektroninio eksporto manifesto funkcionalumas gali
būti taikomas visų eksportuojamų krovinių atveju ir nėra AdEKVA bandomojo projekto sudedamoji
dalis.
J. Miškinis paragino verslo atstovus išanalizuoti elektroninio eksporto manifesto taikymo
galimybes ir jis turėtų būti privalomas komplektuojant išgabenamas iš Sąjungos muitų teritorijos
prekes vienoje transporto priemonėje. Elektroninio eksporto manifesto privalomas taikymas
paspartintu krovinių judėjimo srautus pasienio zonose, visada galima būtų gauti informaciją apie
transporto priemonę, realiai išgabenusią prekes iš Sąjungos muitų teritorijos, nes eksporto
deklaracijose nurodoma tik ta transporto priemonė į kurią prekių išleidimo eksportui įforminimo
metu buvo pakrautos prekės.
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SVARSTYTA. 4-as darbotvarkės klausimas.
Vyko diskusijos šiais klausimais: kaip verslas turėtų elgtis tuo atveju, kai muitinės sandėlyje
laikytoms prekėms negalimos jokios paskesnės muitinės procedūros, nes reikalingi atitinkami
leidimai; įgalioto gavėjo tvarkoma prekių apskaita ir muitinės sandėlio vedama prekių apskaita nėra
tapačios; muitinės sandėlio patalpų žymėjimas, kai siekiama atskirti prekes; tranzito procedūros
užbaigimas įvedant kontrolės rezultato kodą B1 tuo atveju, kai neatitinka prekių aprašymas.
NUTARTA.
1. AdEKVA bandomojo projekto vykdymo laikotarpio pabaiga – 2017 m. birželio 30 d.
2. Verslo atstovai turi išanalizuoti elektroninio eksporto manifesto taikymo galimybes.
3. Verslo atstovai turi verslui kylančias problemas sugrupuoti pagal veiklos sritis ir jų sąrašą
pateikti MD .
4. Numatoma kito darbo grupės posėdžio data – 2017 m. gegužės mėn.
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