SVARBU: Nuo 2019 m. spalio 1 d. pasikeitė Privalomosios tarifinės
informacijos (PTI) sprendimų priėmimo procedūra. Nuo šios datos
teikite prašymus priimti PTI sprendimą per ES Verslininkų portalą.
Nuo 2019 m. spalio 1 d. visos su PTI sprendimais susijusios procedūros, įskaitant visą muitinės ir
pareiškėjų (adresatų) keitimąsi informacija, vykdomos tik naudojantis elektroninėmis duomenų
apdorojimo priemonėmis ir ekonominės veiklos vykdytojai turi teikti naujus prašymus elektroniniu
būdu.
Europos privalomosios tarifinės informacijos (EBTI) sistemos taikymo tvarką reglamentuojančios
taisyklės nustatytos Reglamentu (ES) 2019/1026.
Nuo 2019 m. spalio 1 d. taip pat įsigaliojo naujos Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų
priėmimo taisyklės, patvirtintos 2019 m. rugsėjo 23 d. Muitinės departamento generalinio
direktoriaus įsakymu Nr. 1B-849.

KAIP TEIKTI PRAŠYMĄ PRIIMTI
PTI SPRENDIMĄ
Iki 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti PTI sprendimą buvo surašomi naudojant popierinę formą
(detaliau žr. Reglamento (ES) 2016/341 4 str.), t. y. taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės.
Nuo 2019 m. spalio 1 d. visas susirašinėjimas dėl PTI sprendimų tarp ekonominės veiklos vykdytojų
ir muitinės administracijos vykdomas per Europos Sąjungos (ES) Verslininkų portalą. Tai, be kita
ko, apima asmenų prašymus priimti PTI sprendimą, muitinės administracijos prašymus dėl
papildomos informacijos apie klasifikuotiną produktą ir asmenų atsakymus į šiuos klausimus.
Norintys pateikti Lietuvos muitinei prašymą priimti PTI sprendimą ekonominės veiklos vykdytojai
turi turėti prieigą prie ES Verslininkų portalo.

KAIP GAUTI PRIEIGĄ PRIE
ES VERSLININKŲ PORTALO (EU Trader Portal)
Kas turi gauti prieigą prie ES Verslininkų portalo, kuris pradėtas naudoti
2019 m. spalio mėn.
Visi ekonominės veiklos vykdytojai, kurie:
• turi galiojančius PTI sprendimus;
• planuoja teikti prašymus priimti PTI sprendimą po 2019 m. spalio 1 d.;
• atstovauja bendrovei, turinčiai ar prašančiai priimti PTI sprendimą.

Kaip prisijungti prie ES Verslininkų portalo
ES Verslininkų portalą galite pasiekti internetu adresu https://customs.ec.europa.eu/gtp/.
Jungiantis prie ES Verslininkų portalo, asmens tapatybė nustatoma Elektroninių valdžios vartų
portalo priemonėmis.

Kokius veiksmus reikia atlikti iš anksto
1. Turite kreiptis dėl registravimo Muitinės prievolininkų registre (MPR) ir ekonominės
veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodo gavimo į muitinės
administraciją, jei dar neturite MPR registracijos ir EORI kodo.
2. Turite gauti vartotojo paskyrą ir slaptažodį identifikavimo ir prieigos teisių suteikimo
autorizavimo paslaugai ES Verslininkų portale. Kad galėtumėte naudotis ES Verslininkų
portalu, gauti vartotojo paskyrą ir slaptažodį, turite būti registruoti atitinkamos paslaugos
gavėju Bendro naudotojų valdymo portale BAP (https://bap.lrmuitine.lt). Prieigos suteikimo
sąlygos nustatytos Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklėse, patvirtintose Muitinės
departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234.

Kokie yra naudojimosi ES Verslininkų portalu privalumai, susiję su PTI
•
•
•
•

galėsite kreiptis dėl PTI sprendimo;
gausite pranešimus, pavyzdžiui, jei jūsų PTI sprendimas nebegalioja;
galėsite naršyti ir prieiti prie savo galiojančių PTI sprendimų;
įgalioti atstovai galės matyti savo klientų PTI sprendimus.

Prisijungimo adresai sistemoms
Lietuvos Respublikos muitinės Elektroninių paslaugų portalas - https://bap.lrmuitine.lt.
ES Verslininkų portalas (EU Trader Portal) - https://customs.ec.europa.eu/gtp/.
Su dokumentais apie ES sistemas netrukus galėsite susipažinti Europos Komisijos puslapyje.

Europos Komisijos paskelbtą bendrą informaciją apie Privalomąją tarifinę informaciją
(PTI) ir susijusias nuorodas galite rasti čia.

