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Dalyvavo:
Muitinės departamento (toliau ‒ MD) generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. 1B-386 sudarytos darbo grupės nariai: S. Cirtautas, G. Banaitytė, G. Smaliukas, L. Petronienė,
T. Eidikas, V. Daugėla, M. Makauskas.
Kviestieji asmenys: D. Žvironas MD generalinis direktorius, J. Miškinis MD generalinio
direktoriaus pavaduotojas, V. Raginis Kauno TM direktoriaus pavaduotojas, E. Šilanskienė Vilniaus
TM direktoriaus pavaduotoja, A. Buikienė MD Muitinės procedūrų skyriaus vyr. specialistė, M.
Krikščionaitis Muitinės informacijos skyriaus vedėjas, V. Volungevičius MD Komunikacijos
skyriaus vedėjas, A. Grinevičiūtė Muitinės informacijos skyriaus vyresnioji patarėja, S. Papiliauskas
Muitinės informacijos skyriaus vyr. specialistas, H. Rukšėnienė Komunikacijos skyriaus patarėja, V.
Guobytė Muitinės departamento Muitinio įvertinimo skyriaus vedėja, J. Mikšienė Muitinio
įvertinimo skyriaus vyresnioji patarėja, D. Androšiūnienė MD Mokesčių administravimo skyriaus
vedėja, O. Golovkina Mokesčių administravimo skyriaus vyresnioji patarėja, V. Mickienė MD Tarifų
skyriaus vedėja, R. Okaitė Vilniaus TM Oro uosto posto viršininkė, V. Žvikas DHL Lietuva UAB
atstovas, D. Jankauskaitė, M. Mišeikienė, S. Razmus UAB ,,Omniva“ atstovai, P. Banys UAB ,,DPD“
atstovas, T. Drunga, M. Sirutavičius, M. Kalinauskas, V. Keršpyla, AB Lietuvos pašto atstovai, A.
Sabaliauskas UAB Trevio atstovas.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.

Einamieji klausimai dėl pašto siuntų deklaravimo;
UAB DHL Lietuva elektroniniu paštu muitinei pateikti klausimai.

SVARSTYTA:
AB Lietuvos paštas informavo kad Lietuvos muitinei yra pateikta eilė prašymų dėl
sudubliuotų deklaracijų, kurios buvo pateiktos ir išleistos pripažinimo negaliojančiomis ir pasiteiravo
ar muitinei tinkamas toks prašymų pateikimo formatas. Muitinės atstovai informavo, kad prašymų
pateikimo forma yra tinkama.
S. Cirtautas paprašė AB Lietuvos paštas atstovų teikiant tokius parašymus lygiagrečiai apie tai
informuoti ir asmenis, kadangi pastaruoju metu Muitinės departamento Informacijos skyrius gauna
asmenų nusiskundimų, dėl to, kad Lietuvos paštas tokiais atvejais nukreipia asmenis į muitinę.
Lietuvos pašto atstovas šią problemą pažadėjo išnagrinėti.
L. Žlabys reziumavo, kad kol Muitinės leidimų sistemoje nėra funkcionalumo, teikti tokius
prašymus, ši problema bus sprendžiama organizacinėmis priemonėmis. Prašymas pripažinti
deklaraciją negaliojančia turėtų būti vienas,
L. Žlabys informavo, kad UAB DHL Lietuva pateikė Lietuvos muitinei keletą klausimų ir
pasiūlė dar kartą juos aptarti:
Kaip MDAS priemonėmis turi būti deklaruojama IOSS siunta kai prekėms taikomi draudimai
ir apribojimai?

DHL atstovas informavo, kad jau gavo muitinės specialistų konsultaciją. Tokiais atvejais
dokumentų sąraše turi būti nurodytas dokumentas C715, tačiau reikėtų išaiškinimo, koks nacionalinis
procedūros požymio kodas turėtų būti naudojamas kai yra taikoma IOSS schema.
V. Mickienė atkreipė dėmesį, kad tokiais atvejais tinkamiausias procedūros požymio kodas
galėtų būti 0I9.
L. Petronienė pasiteiravo, ar naudojant procedūros kodą 0I9 mokesčius reikės paskaičiuoti ir
nurodyti rankiniu būdu.
V. Mickienė atsakė, kad MAPS nereikalauja pateikti deklaracijos su apskaičiuotais mokesčiais,
kadangi mokesčius apskaičiuoja MAPS sistema.
L. Žlabys pasiūlė šį klausimą dar kartą išnagrinėti dalyvaujant MDAS valdytojui (N.
Motiejūnaitei).
Muitinės atstovams buvo pateiktas klausimas, kaip turėtų būti deklaruojamos siuntos, kai asmuo
internetinėje parduotuvėje taikant IOSS schemą du kartus įsigijo prekių iš to paties pardavėjo, kurių
bendra vertė yra didesnė nei 150 eurų.
O. Golovkina pasiteiravo, keliomis siuntomis siunčiamos prekės ir informavo, kad IOSS schema
gali būti taikoma tik tuo atveju, kai vienoje siuntoje esančiu prekių tikroji vertė yra ne didesnė nei
150 eurų.
L. Žlabys paprašė pasitikslinti ar šios siuntos turi skirtingus numerius.
Tuo atveju, kai prekės siunčiamos dviem siuntomis su dviem skirtingais registracijos numeriais
teikiamos dvi atskiros deklaracijos.
L. Žlabys pasiteiravo su kokiomis problemomis susiduria muitinės postai.
R. Okaitė informavo, kad šiuo metu fizinio prekių tikrinimo atvejų nėra labai daug, todėl didelių
problemų nekyla, tačiau atkreipė dėmesį į tam tikrus EORI kodo suteikimo aspektus. Pastebėta, jog
EORI kodo suteikimas stringa, kai asmenys teikdami prašymus per MLS prašymo formoje netiksliai
nurodo savo adreso duomenis. Adresas MLS prašymo formoje suteikti EORI kodą turi būti
nurodomas du kartus ir abiem atvejais jis turi būti pateiktas identiškai. Tais atvejais, kai šie laukai
užpildyti skirtingai, asmuo negauna atsakymo apie EORI kodo suteikimą. Kadangi EORI kodo
suteikimas nagrinėjamas sistemiškai, negavus atsakymo iš MLS sistemos per 30 min. reikėtų kreiptis
į muitinę arba peržiūrėti, ar teisingai užpildyta prašymo forma.
NUTARTA: išorinėje muitinės svetainėje pateikti detalesnę informaciją, kaip teisingai užpildyti
prašymo gauti EORI kodą formą.
V. Mickienė pastebėjo, kad DHL turi galimybę iš savo informacinės sistemos klientui
atspausdinti deklaracijos H7 duomenų suvestinę formą ir pasiteiravo, ar panašią formą spausdina ir
Lietuvos paštas.
L. Petronienė informavo, kad ši forma yra sukurta Aivildos programuotojų. Ja buvo pasidalinta
ir su Lietuvos pašto atstovais. Visi, kurie naudojasi Avildos programine įranga, galimybę atspausdinti
tokią formą turi.
O. Golovkina atkreipė dėmesį, kad deklaracijos formoje labai svarbu turėti informaciją apie
apskaičiuotus mokesčius ir mokėjimo būdą ypač tais atvejais, kai yra taikomas G mokėjimo būdas,
nes šią informaciją klientas turi nurodyti PVM deklaracijoje, kurią teikia VMI.
L. Petronienė pastebėjo, kad klientai, kurių vardu yra uždeklaruotos prekės ypač 2 atstovavimo
būdu, turi turėti galimybę elektroninėje erdvėje susipažinti su savo deklaracijomis.
L. Žlabys pasiteiravo ar Lietuvos paštas ketina parengti tokią formą savo informacinėje
sistemoje.
Lietuvos pašto atstovas informavo, kad formos rengimo klausimas bus svarstomas.
DHL atstovas pasiūlė muitinei apsvarstyti galimybę sudaryti galimybę asmenims suteikti prieigą
prie savo deklaracijų ir leisti jas peržiūrėti.
V. Volungevičius informavo, kad Lietuvos muitinė yra parengusi investicinį projektą „Mano
muitinė“ ir jame yra numatytas funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti deklaracijas. Jeigu bus gautas
finansavimas, projektas turėtų prasidėti 2022 metais.
DHL atstovai pasiteiravo, kaip turėtų būti taisomos deklaracijos kai reikės taikyti IOSS schemą.
Buvo pasiūlyta šį klausimą atidėti kitam posėdžiui.

NUTARTA. Organizuoti pasitarimą š. m. rugpjūčio 27 d. 13 val. MS Teams priemonėmis.
Šio susitikimo įrašas pasiekimas adresu:

https://web.microsoftstream.com/video/c204b993-e7be-4fc7-83f8-e46a4e7aa781

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Laimis Žlabys

Auksė Buikienė

