PRAŠYMO REGISTRUOTI MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE PILDYMO
PAAIŠKINIMAI
Pildant prašymą, langelyje:
1. „Pareiškėjas“ nurodomas:
1.1. tikslus asmens (juridinio asmens arba asmenų susivienijimo) pavadinimas arba fizinio
asmens vardas ir pavardė;
1.2. asmens ne daugiau nei 35 ženklų sutrumpintas pavadinimas (pvz., UAB „Bendrovė“, V.
Pavardenis);
2. „Buveinės/gyvenamosios vietos adresas“ nurodomas tikslus vietos, kurioje yra asmens
(juridinio asmens arba asmenų susivienijimo) buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
(nurodant ir atitinkamą pašto kodą) ir dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas;
3. „Asmens tipas“ nurodomas asmens tipo kodas iš Asmens tipų klasifikatoriaus;
4. „Įsteigimo/gimimo data“ nurodoma (metai, mėnuo, diena):
4.1. Aprašo* 3.1–3.3, 35 ir 3.6 papunkčiuose nurodyto asmens įsteigimo data; arba
4.2. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyto fizinio asmens gimimo data;
5. „Teisinis statusas“ nurodoma teisinė forma, nurodyta Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6
papunkčiuose nurodyto asmens teisinę registraciją patvirtinančiame dokumente.
Kai prašymą teikia Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti fiziniai asmenys, šiame langelyje nurodoma
„Fizinis asmuo“;
6. „Pagrindinės ekonominės veiklos kodas“ nurodoma:
6.1. pagrindinės ekonominės veiklos kodas – Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose
nurodytiems asmenims iš teisinę registraciją patvirtinančio dokumento (jeigu nurodyta); arba
6.2. veiklos kodas nurodytas verslo liudijime – Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims
vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą (jeigu asmuo turi verslo liudijimą).
Langelis nepildomas, kai pareiškėju yra Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas fizinis asmuo;
7. „PVM mokėtojo kodas (-ai)“ nurodomas pareiškėjui Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM
mokėtojo kodas ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) suteiktas (jei toks suteiktas)
PVM mokėtojo kodas (-ai);
8. „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodomas užsienio valstybės atstovybei Lietuvos
Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
9. „Teisinės registracijos kodas“ nurodoma:
9.1. Aprašo 3.1–3.3, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytų asmenų (išskyrus fizinius asmenis)
teisinės registracijos kodas nurodytas šių asmenų teisinės registracijos dokumente (papildomai
nurodomas dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas); arba
9.2. asmens kodas – Lietuvos Respublikoje registruotiems Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems
fiziniams asmenims; arba
9.3. asmenį identifikuojančio dokumento (pvz., paso, tapatybės kortelės, kelionės dokumento)
numeris – trečiosiose šalyse registruotiems Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims;
10. „Įsteigimo ES duomenys“:
10.1. skiltyje „RB/CB/NVP įsteigimo ES valstybė narė“ nurodomas dviraidis ES valstybės
narės, kurioje yra trečiojoje šalyje registruoto asmens registruota buveinė, centrinė būstinė arba
nuolatinis verslo padalinys, ISO kodas;
10.2. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos kodas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto
asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio teisinės registracijos
kodas ES valstybėje narėje;
10.3. skiltyje „RB/CB/NVP pavadinimas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens
registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje
pavadinimas;
10.4. skiltyje „RB/CB/NVP adresas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens
registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje adresas;
10.5. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos data“ nurodoma trečiojoje šalyje registruoto asmens
registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje
įregistravimo data.
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Langelis pildomas tik tuo atveju, kai pareiškėju yra Aprašo 3.2 papunktyje nurodyti
asmenys arba Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių asmenys, kurių registruota buveinė, centrinė
būstinė arba nuolatinis verslo padalinys yra Sąjungos muitų teritorijoje ir kurie gali tai patvirtinti Aprašo
11.2 papunktyje numatytu dokumentu;
11. „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el.
paštas)“ nurodoma pareiškėjo arba jo nurodyto asmens ryšiams su muitine, arba pareiškėją
atstovaujančio asmens (toliau – asmuo ryšiams su muitine) kontaktinė informacija: vardas, pavardė,
adresas ir kurie nors iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas;
12. „Trečiojoje šalyje registruotam asmeniui suteiktas identifikavimo kodas (-ai)“
nurodoma trečiosios šalies kompetentingos institucijos susijusiam asmeniui suteiktas identifikavimo
kodas (-ai) (pvz., TIR procedūros vykdytojo kodas, mokesčių mokėtojo kodas ir pan.) ir dviraidis
trečiosios šalies, suteikusios identifikavimo kodą, ISO kodas;
13. „Sutinku/Nesutinku, kad man suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose
nurodyta informacija būtų skelbiama viešai (reikiamą pabraukti)“ pareiškėjui pabraukus, teikiant
prašymą raštu, arba pažymėjus, teikiant prašymą MLS VP priemonėmis, žodį:
13.1. „Sutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir
„Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta informacija bus skelbiama viešai Europos Komisijos
administruojamame ekonominės veiklos vykdytojų sąraše;
13.2. „Nesutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir
„Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta informacija nebus skelbiama viešai Europos
Komisijos administruojamame ekonominės veiklos vykdytojų sąraše.
Pareiškėjui nepabraukus, teikiant prašymą raštu, arba nepažymėjus, teikiant prašymą MLS VP
priemonėmis, nė vieno pirmiau nurodytų žodžių laikoma, kad pareiškėjas nesutinka, kad jam suteiktas
EORI kodas ir prašymo langeliuose „Pareiškėjas“ ir „Buveinės/Gyvenamosios vietos adresas“ nurodyta
informacija būtų skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominės veiklos
vykdytojų sąraše.
Langelis nepildomas, jei prašymą teikia Aprašo 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodyti asmenys;
14. „Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti:“
pareiškėjas, teikiant prašymą raštu, nurodo, kokiu būdu (raštu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu) jis
pageidauja gauti informaciją, susijusią su registravimu Registre. Jei pareiškėjas informaciją pageidauja
gauti:
14.1. raštu – nurodomas tikslus adresas, kuriuo turi būti išsiųsta informacija;
14.2. elektroniniu paštu – nurodomas tikslus elektroninio pašto adresas;
14.3. faksu – nurodomas tikslus fakso numeris;
14.4. telefonu – nurodomas tikslus telefono numeris.
Teikiant prašymą raštu, pareiškėjas arba asmuo ryšiams su muitine įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo
ir nurodo prašymo pateikimo datą.
ASMENS TIPŲ KLASIFIKATORIUS
Eilės Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pavadinimas
Fizinis asmuo
Juridinis asmuo
Asmenų susivienijimas
Užsienio valstybės atstovybė
LR registruotas juridinio asmens filialas
LR registruota juridinio asmens atstovybė

Kodas
1
2
3
4
5
6

*Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d.
įsakymas Nr. 1B-491 „Dėl asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo ir asmens tipų klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/958626e0e92911eb9f09e7df20500045)

