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Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas

Eil.
Nr.

Paslaugų pavadinimas

1.

Muitinės pareigūno iškvietimas prekių muitiniam tikrinimui į
prekių pateikimo muitinei vietą:
nustatytu muitinės posto darbo laiku už vieną valandą
ne nustatytu muitinės posto darbo laiku už vieną valandą
nuvykimas į prekių pateikimo muitinei vietą ir grįžimas už
vieną kilometrą

1.1.
1.2.
1.3.

Įkainiai be PVM (Eur)

13,32
26,64
0,15

2.

Muitinės pareigūno iškvietimas prekių muitiniam tikrinimui
muitinės poste ne nustatytu muitinės posto darbo laiku už vieną
valandą

3.

Prekių saugojimas muitinėje (asmens prašymu, taip pat
muitinės ar teismo sprendimu grąžintų ir laiku neatsiimtų
prekių), muitinės įsteigtuose sandėliuose:
už kiekvieną pirmųjų 30 parų
(0,2 % prekių vertės, bet
ne mažiau kaip 0,80 euro
už 1 kubinį metrą)
už kiekvieną parą po pirmųjų 30 parų
(0,5 % prekių vertės, bet
ne mažiau kaip 1,35 euro
už 1 kubinį metrą)
Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos
37,22
Respublikos teritorijoje, 1 dienos trukmės seminaras

3.1.

3.2.

4.

26,64

5.

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje
paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, 1 dienos trukmės
mokymas

22,33

6.

Už gyvenimą Muitinės mokymo centro bendrabutyje (už parą)

7,01

7.

Valstybės tarnautojų, dirbančių kitose įstaigose, ir ūkio
subjektų atstovų 1 dienos seminaras Muitinės mokymo centre:
kai seminarą veda Muitinės mokymo centro darbuotojai
kai seminarą veda kviestiniai lektoriai

19,14
28,71

7.1.
7.2.
8.

Bendrojo
administracinio
dokumento
(komplektais):
8.1. BAD importo rinkinio blankas
8.2. BAD papildomųjų lapų importo rinkinio blankas
8.3. BAD eksporto rinkinio blankas
8.4. BAD papildomųjų lapų eksporto rinkinio blankas
8.5. BAD tranzito rinkinio blankas
8.6. BAD papildomųjų lapų tranzito rinkinio blankas
8.7. informacinio lapo INF 1 blankas
8.8. informacinio lapo INF 2 blankas
8.9. informacinio lapo INF 3 blankas
8.10. informacijos sertifikato INF 4 blankas

platinimas
0.19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,07
0,07
0,07
0,07

2
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.

informacinio lapo INF 5 blankas
informacinio lapo INF 6 blankas
informacinio lapo INF 7 blankas
informacinio lapo INF 8 blankas
informacinio lapo INF 9 blankas
TC 31 – Bendrosios garantijos sertifikato blankas
TC 33 – Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato
blankas
EUR.1 judėjimo sertifikato blankas
A. TR. Judėjimo sertifikato blankas
TM2 blankas
EUR-MED judėjimo sertifikato blankas

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,40
0,40
0,32
0,32
0,32
0,32

9.

Sulaikytų prekių, kurios kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant (5 eurai už prekės vienetą
intelektinės nuosavybės teises, ir gabenamos smulkiomis siuntoje)
siuntomis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo
intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo 26 str.,
saugojimas muitinėje, saugojimas III tipo atvirame muitinės
sandėlyje, transportavimas ir sunaikinimas pareiškėjo prašymu

10.

Sulaikytų prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant (pagal patirtas faktines
intelektinės nuosavybės teises, saugojimas muitinėje, išlaidas, bet ne mažiau
saugojimas III tipo atvirame muitinės sandėlyje, kaip 5 eurai)
transportavimas ir sunaikinimas pareiškėjo prašymu

11.

Transporto priemonės svėrimo paslaugos suinteresuoto asmens
prašymu (ne dėl TIR knygelės tinkamumo liudijimo išdavimo
ar pratęsimo)

_________________________________

10,70

