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I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Lietuvos Respublikos muitinės tikslai – apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius
interesus, rinką, visuomenę ir aplinką nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant
palankias sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinti Europos
Sąjungos ir jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos
prekybos palengvinimo.
Lietuvos Respublikos muitinės 2017 m. rezultatai vykdant nustatytus tikslus:
- finansinių interesų apsaugos srityje
 Į valstybės biudžetą surinkta 147 mln. 201 tūkst. 813 eurų muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo
planas įvykdytas 100,7 proc.
 Atlikus tikrinimus po muitinio įforminimo, papildomai priskaičiuota 5 mln. 507 tūkst. eurų mokesčių.
Reikšmingiausias ataskaitinio laikotarpio patikrinimas – dėl akcizų taikymo teisingumo. Jo metu papildomai
apskaičiuota apie 2,3 mln. eurų (42 proc.) (2016 m. sausio–gruodžio mėn. didžiausią papildomai priskaičiuotų
mokesčių dalį (41 proc.) sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių muitinę vertę).
 Atlikus 197 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitinės
įgyvendinamų teisės aktų taikymu, mokestinius patikrinimus, papildomai priskaičiuota 3 mln. 62 tūkst. eurų
mokesčių ir su jais susijusių sumų.
 Be mokesčių įplaukų, į valstybės biudžetą pervesta 1 mln. 226 tūkst. 214 eurų pajamų už valstybės
rinkliavas, palūkanas už paskolas, baudas ir konfiskuotas prekes.
 Muitinė užkardė 29 mln. 375 tūkst. eurų žalos valstybei dydį.
- kovos su neteisėta prekių apyvarta srityje
 Pradėti 54 ikiteisminiai tyrimai dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar) neteisėto disponavimo, t. y. 14
proc. mažiau nei 2016 m. (63).
 Pradėti 235 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos bei neteisėto
jų disponavimo, t.y. 16 proc. mažiau nei 2016 m. (285).
 Dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais ataskaitiniu laikotarpiu pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai,
t. y. 4 kartus daugiau nei 2016 metais (1).
 Sulaikyta cigarečių, tabako, alkoholio, ginklų ir strateginių prekių, grynųjų pinigų bei kitų prekių,
kurių preliminari vertė yra 22 mln. 399 tūkst. 406 eurai.
- tarptautinės prekybos reguliavimo srityje
 Išnagrinėti 57 nacionaliniai prašymai dėl intelektinės nuosavybės objektų apsaugos, o iš kitų valstybių
narių minėtu klausimu gauti 1 274 prašymai;
 Suteikta 1 018 rašytinių konsultacijų tarifinio prekių klasifikavimo klausimais, priimti 47
Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai;
 Muitinės laboratorijoje ištirti 2 859 mėginiai, išduoti 1 664 tyrimo dokumentai.
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II.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ

Lietuvos Respublikos muitinė – valstybės institucija, prižiūrinti tarptautinę prekybą. Būdama viena iš
Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijų, Lietuvos Respublikos muitinė prisideda prie sąžiningos
ir atviros prekybos skatinimo, Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo, bendrosios prekybos politikos ir kitų su
prekyba susijusių bendrųjų Europos Sąjungos politikos sričių priemonių įgyvendinimo, taip pat prie visos prekių
tiekimo grandinės saugumo užtikrinimo.
Lietuvos Respublikos muitinės sistemą sudaro Muitinės departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba,
Muitinės informacinių sistemų centras, Muitinės laboratorija, Muitinės mokymo centras, Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos teritorinės muitinės ir 42 muitinės postai. Muitinės departamentas yra muitinės veiklai vadovaujanti
įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir atliekanti Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme
numatytas funkcijas.
Muitinės tikslai – apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus, rinką,
visuomenę ir aplinką nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias
sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinti Europos Sąjungos ir
jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos
palengvinimo.
Lietuvos Respublikos muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie
sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandinės
saugumo užtikrinimo. Glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, muitinė atlieka
itin svarbų vaidmenį:
 remiant teisėtą prekybą ir stiprinant konkurencingumą;
 užtikrinant teisingą muitų ir mokesčių mokėjimą;
 kovojant su klastotėmis ir piratavimu;
 apdorojant informaciją, vertinant prekybos pobūdžio pokyčius ir atliekant rizikos vertinimą, kad būtų
atskleistos finansinės apgaulės, teroristinė ir nusikalstama veikla, ir taip prisidedant prie kovos su kitų rūšių
sukčiavimu, organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir terorizmu;
 saugant aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių.
VIZIJA
Lietuvos Respublikos muitinės vizija – išmani ir patikima valstybės institucija, sąžiningo verslo partnerė,
tarptautinės prekybos priežiūros ekspertė, vertinama personalo, aukštesnių institucijų, partnerių ir visuomenės.
MISIJA
Lietuvos Respublikos muitinės misija – teisėta, saugi, sąžininga ir sklandi tarptautinė prekyba Lietuvoje.
KOKYBĖS POLITIKA
Lietuvos Respublikos muitinės vadovybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategiją
2016–2020 metams ir siekdama teikti kokybiškas, asmenų teisėtus lūkesčius ir pažangią praktiką atitinkančias
muitinės paslaugas, kartu išlaikant deramą pusiausvyrą tarp verslo sąlygų palengvinimo ir veiksmingos Lietuvos ir
Europos Sąjungos finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugos nuo neteisėtos, nesaugios ir
nesąžiningos tarptautinės prekybos, pareiškia, kad aukšta muitinės veiklos kokybė yra:
 tinkamas, patogus ir spartus muitinės formalumų atlikimas,
 rezultatyvus neteisėtos prekių apyvartos ir su tuo susijusių nusikalstamų veikų užkardymas,
 glaudi partnerystė su kitomis institucijomis ir sąžiningu verslu,
 tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje vertinantis, pareigingas ir profesionalus personalas,
 augantis visuomenės pasitikėjimas Lietuvos Respublikos muitine.
Lietuvos Respublikos muitinės vadovybė įsipareigoja:
- nuolat gerinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos valdymą ir kokybės vadybos sistemos
rezultatyvumą,
- siekti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams, prisiimtiems
įsipareigojimams ir teisėtiems muitinės klientų poreikiams,
- plėtoti iniciatyvas, skirtas padėti muitinės klientams suprasti ir laikytis teisės aktų,
- remti iniciatyvas, skirtas šviesti visuomenę apie kontrabandos ir kitokios neteisėtos prekių apyvartos
žalą,
- asmeniniu pavyzdžiu skatinti sąžiningą ir tinkamą tarnybinių pareigų atlikimą ir korupcijos apraiškų
netoleravimą Lietuvos Respublikos muitinėje,
- aprūpinti reikiamais ištekliais kokybės tikslams pasiekti.
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III.

PROGRAMA „LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA“

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos (toliau –
Lietuvos Respublikos muitinė) vykdo tęstinę Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017–2019 metų
strateginio veiklos plano programą „Lietuvos Respublikos muitinės veikla“ (programos kodas – 01-06).
Lietuvos Respublikos muitinės veiklos organizavimo programos lėšos skiriamos Muitinės departamento,
teritorinių muitinių, Muitinės kriminalinės tarnybos, Muitinės informacinių sistemų centro, Muitinės mokymo
centro ir Muitinės laboratorijos darbuotojams išlaikyti, taip pat išlaidoms, reikalingoms Lietuvos Respublikos
muitinės įstatyme numatytų funkcijų vykdymui užtikrinti.
Programa „Lietuvos Respublikos muitinės veikla“ 2017 m. vykdoma įgyvendinant du tikslus ir penkis
uždavinius:
1.
Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos.
1.1. Užtikrinti ES rinkos, visuomenės ir finansinių interesų apsaugą, remti verslo bendrovių
konkurencingumą, lengvinti teisėtą prekybą, kontroliuoti tarptautiniam prekių gabenimui naudojamas tiekimo
grandines, plėtoti valstybių narių muitinių ir kitų institucijų bei muitinės ir verslo bendruomenės bendradarbiavimą.
1.2. Mažinti neteisėtą narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų, tabako (tabako gaminių) ir
alkoholio apyvartą.
1.3. Plėtoti veiksmingą kovą su neteisėta tarptautine prekyba.
2.
Sukurti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos versiją, atitinkančią ES elektroninės
muitinės reikalavimus.
2.1. Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas, taikyti automatizuotas muitinio įforminimo,
muitinės kontrolės, mokesčių apskaitos ir kontrolės bei vidaus administravimo priemones, užtikrinti
nepertraukiamą Integruotos muitinės informacinės sistemos darbą bei pasiekti, kad ji tenkintų muitinės ir verslo
poreikius.
2.2. Pritaikyti Integruotą muitinės informacinę sistemą prie 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 nustatyto Sąjungos muitinės kodekso reikalavimų.
1. FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA
1.1. Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas
2017 metams muitinei nustatytas 146 mln. 229 tūkst. eurų muitų, akcizų ir PVM įmokų į valstybės
biudžetą surinkimo planas.
Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą surinko 147 mln. 201 tūkst. 813 eurų muitų, akcizų ir
PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 101 proc. (surinkta 972 tūkst. 813 eurų daugiau nei planuota).
Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą (Eur)
Laikotarpis

2016 m. surinkta
(įskaityta)

I ketv.
II ketv.
III ketv.
IV ketv.
Iš viso:

36 972 583
37 345 956
31 132 164
32 841 892
138 292 594

2017 m. planuota 2017 m. surinkta
surinkti (įskaityti)
(įskaityta)
34 600 000
36 386 000
36 580 000
38 663 000
146 229 000

34 235 535
33 455 617
39 346 983
40 163 678
147 201 813

2017 m. pokytis, palyginti
2017 m. plano vykdymas
su 2016 m.
+/–
- 2 737 048
- 3 890 338
8 214 819
7 321 786
8 909 219

proc.
-7
- 10
26
22
6

+/–
- 364 465
- 2 930 383
2 766 983
1 500 678
972 813

proc.
99
92
108
104
101

1.2. Muitinės įplaukų struktūra
Didžiausią muitinės administruojamų mokesčių įplaukų dalį 2017 m. sudarė muitai (69 proc.), PVM (23
proc.) ir akcizai (8 proc.).
Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą
pagal mokesčių rūšis 2016 m. ir 2017 m. (Eur)
Mokesčių
rūšis
Muitai
Akcizai
PVM
Iš viso

2016 m.
surinkta
(įskaityta)
95 603 748
10 895 020
31 793 826
138 292 594

2017 m.
planuota
surinkti
(įskaityti)
102 000 000
10 743 000
33 486 000
146 229 000

2017 m.
surinkta
(įskaityta)
101 204 976
14 322 761
31 674 076
147 201 813

2017 m. pokytis,
palyginti su 2016 m.
+/–
5 601 228
3 427 741
- 119 750
8909 219

proc.
6
31
0
6

Plano vykdymas

- 795 024
3 579 761
- 1 811 924
972 813

99
133
95
101
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Muitinė, be mokesčių įplaukų, į valstybės biudžetą pervedė 1 mln. 226 tūkst. 214 eurų pajamų už valstybės
rinkliavas, palūkanas už paskolas, baudas ir konfiskuotas prekes.
Iš viso per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą surinko ir pervedė 148 mln. 428 tūkst. 27
eurus mokesčių ir kitų pajamų.
Gautų ir planuotų įplaukų (muitai, PVM, akcizai)
santykis proc. 2015–2017 m.

Surinktos įplaukos (muitai, PVM, akcizai) mln. Eur
2015–2017 m.

Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą už juridiniams ir fiziniams asmenims suteiktas
papildomas paslaugas ir turto nuomą pervedė 81 tūkst. 201,99 euro.
1.3. Muitai
Muitai sudaro didžiąją muitinės surenkamų mokesčių dalį. Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą
surinko 101 mln. 204 tūkst. 976 eurus muitų, arba 6 proc. (5 mln. 601 tūkst. 228 eurais) daugiau negu 2016 m.
Patvirtintas muitų surinkimo planas įvykdytas 99 proc. (surinkta 795 tūkst. 24 eurais mažiau nei planuota).
Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką muitų surinkimui, yra importuotų ir muitais apmokestintų prekių
srautas, kuris tiesiogiai priklauso nuo importuojamų prekių grynosios (neto) masės ir jų statistinės vertės.
2017 m. sausio–gruodžio mėn. muitinės administruojamų muitų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2016 m.
gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. importuotų muitais apmokestintų prekių srautai. 2016 m. gruodžio mėn. –
2017 m. lapkričio mėn. importuotų prekių grynoji (neto) masė, palyginti su 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m.
lapkričio mėn., padidėjo 5 procentais.
Pažymėtina, kad absoliučiai didžiausias apskaičiuotų muitų padidėjimas įvyko transporto priemonių ir
jų įrangos prekių grupėje (2 mln. 952 tūkst. eurų, 25 proc.). Daugiausia apskaičiuotų muitų sumažėjo keramikos,
stiklo, brangakmenių ir monetų prekių grupėje (1 mln. 371 tūkst. eurų, 29 proc.).
1.4. Pridėtinės vertės mokestis
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 31 mln. 674 tūkst. 76 eurus PVM, arba 119 tūkst. 750 eurų mažiau negu
2016 m. Patvirtintas PVM surinkimo planas įvykdytas 95 proc. (surinkta 1 mln. 811 tūkst. 924 eurais mažiau nei
planuota).
PVM surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. importuotų ir PVM
apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuotas importo PVM, kuris turėjo būti
sumokėtas per 2017 m., sudarė apie 1 mlrd. 689 mln. 893 tūkst. eurų, t. y. 19 proc. (265 mln. 781 tūkst. eurų)
daugiau nei per atitinkamą 2016 m. laikotarpį, iš jų:

apie 30 mln. 14 tūkst. eurų priklausė muitinės administravimo sričiai, t. y. 6 proc. 1 mln. 630 tūkst.
eurų) daugiau nei atitinkamą 2016 m. laikotarpį;

apie 1 mlrd. 659 mln. 878 tūkst. eurų – Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI), t. y. 19
proc. (264 mln. 151 tūkst. eurų) daugiau nei per atitinkamą 2016 m. laikotarpį.
Absoliučiai didžiausias apskaičiuoto PVM padidėjimas įvyko chemijos pramonės produktų prekių grupėje
(5 mln. 522 tūkst. eurų, 130 proc.). Daugiausia apskaičiuoto PVM sumažėjo tabako prekių grupėje (4 mln. 64 tūkst.
eurų, 35 proc.).
1.5. Akcizai
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 14 mln. 322 tūkst. 761 eurą akcizų. Nagrinėjamu laikotarpiu
akcizų buvo surinkta 31 proc. (3 mln. 427 tūkst. 741 euru) daugiau negu 2016 m. Patvirtintas akcizų surinkimo planas
įvykdytas 133 proc. (mokesčių surinkta 3 mln. 579 tūkst. 761 euru daugiau nei planuota).
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Akcizų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn. importuotų ir
akcizais apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuoti importo akcizai, kurie
turėtų būti sumokėti per 2017 m., sudarė apie 23 mln. 225 tūkst. eurų, t. y. 28 proc. (apie 5 mln. 127 tūkst. eurų)
daugiau nei per atitinkamą 2016 m. laikotarpį. Pažymėtina, kad daliai importuotų akcizais apmokestinamų prekių
prievolės mokėti akcizus neatsirado (apie 292 mln. 127 tūkst. eurų, t. y. 52 proc. mažiau (apie 315 mln. 475 tūkst.)
nei per atitinkamą 2016 m. laikotarpį), nes šių prekių mokesčių (išskyrus muitus) apskaitos kontrolė perėjo VMI, iš
jų:
 apie 9 mln. 227 tūkst. eurų akcizų (už prekes, kurioms muitinė atliko privalomus importo veiksmus ir
vėliau, pagal ūkio subjektų prašymus, perdavė administruoti VMI);
 apie 282 mln. 900 tūkst. eurų akcizų (už prekes, kurias muitinė importo metu, atlikusi privalomus
importo veiksmus, perdavė administruoti VMI).
Didžiausią dalį muitinės renkamų akcizų sudaro už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėti akcizai
(91 proc., 13 mln. 52 tūkst. 761 euras). Už energinius produktus surinkta 324 tūkst. 805 eurai (2 proc.), o už
apdorotą tabaką – 945 tūkst. 195 eurai (7 proc.) akcizų.
1.6. Muitinės administruojama mokestinė nepriemoka
2017 m. gruodžio 31 d. mokestinės nepriemokos muitinėje suma sudarė 128 mln. 5 tūkst. 275 eurus.
Duomenys apie muitinės mokestinę nepriemoką
2016 m. gruodžio
31 d.

Rodikliai

Mokestinė nepriemoka metų pradžioje,
eurais

131 713 262

2017 m.
gruodžio 31 d.

Mokestinės
nepriemokos
pokytis per metus,
eurais

Mokestinės
nepriemokos
pokytis per
metus, proc.

128 005 275

-3 707 987

-3

Mokestinė nepriemoka per 2017 m. sumažėjo 3 mln. 707 tūkst. 987 eurais, arba 3 procentais.
Mokestinės nepriemokos struktūra pagal mokesčių rūšis 2017 m. gruodžio 31 d.
Mokesčių rūšis
PVM
Akcizai
Muitai
Kitos įmokos
Delspinigiai
Iš viso

Suma, Eur
21 863 749
55 203 022
4 900 739
22 930 112
23 107 652
128 005 275

Lyg. svoris, %
17
43
4
18
18
100

Didžiausią muitinės nepriemokų dalį sudaro akcizų nepriemokos, t. y. 55 mln. 203 tūkst. 22 eurai
(43 proc.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant
reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir
naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas
įstatymu, organizuota, kontroliuota ir metodiškai vadovauta teikiant ir gaunant pagalbą iš Europos Sąjungos
valstybių narių institucijų išieškant reikalaujamas pinigų sumas. 2017 m. iš užsienio šalių muitinių gauti 8 prašymai
(dėl 474 tūkst. 995 eurų) dėl pagalbos išieškant mokesčius ir su jais susijusias sumas. Per minėtą laikotarpį užsienio
šalių muitinėms išsiųsta 18 prašymų (dėl 1 mln. 851 tūkst. 63 eurų) dėl pagalbos išieškant mokesčius ir su jais
susijusias sumas.
1.7. Užkardyta žala
LR muitinės pagrindinio ilgalaikio strateginio tikslo rezultatams įvertinti apskaičiuojamas užkardytos žalos
valstybei dydžio (nesumokėtų privalomų mokesčių nuo sulaikytų prekių) pokytis, palyginti su praėjusiais metais.
2015–2017 m. užkardytos žalos valstybei dydžiai pateikti lentelėje.
Užkardytos žalos dydžio sumažėjimą lėmė sumažėjęs sulaikytų cigarečių kiekis, sulaikytų prekių vertės
sumažėjimas. 2017 m., palyginti su 2016 m., tabako gaminių sulaikyta beveik 46 proc. mažiau.
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Užkardytos žalos valstybei dydis 2015–2017 m. mln. Eur

*Į bendrą 2015 m. sulaikytų cigarečių kiekį įskaičiuotas ir prokuroro nutarimu apribota teisė disponuoti 74 500 000 vnt. cigarečių, kurių preliminari
vertė 8 mln. 691 tūkst. 524 eurai.

1.8. Tarifinio reguliavimo priemonių ir prekių muitinės vertės tikrinimai po muitinio įforminimo ir
papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Vykdant prekių muitinės vertės tikrinimus įforminimo metu 23 248 prekėms (4,49 proc. importo
procedūroms deklaruotų prekių) buvo taikyti antriniai muitinio įvertinimo metodai ir papildomai priskaičiuota 23
mln. 77 tūkst. eurų. Tikrinant prekes muitinio įforminimo metu, vienai patikrintai prekei vidutiniškai priskaičiuoti
993 eurai importo mokesčių.
Vykdant importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimus po prekių išleidimo, patikrinta 7 430 prekių (1,43
proc. importo procedūrai deklaruotų prekių) ir papildomai apskaičiuota 1 mln. 363 tūkst. eurų importo mokesčių,
tarp jų 13,5 tūkst. eurų sudaro delspinigiai ir baudos.
Siekiant patikrinti deklaruotų prekių klasifikavimo, kilmės, kitų tarifinio reguliavimo priemonių taikymo
teisingumą patikrinta 6 518 prekių ir nustatyti klaidingai deklaruoti 1 581 prekės duomenys (patikrinimų
rezultatyvumas – 34 proc.). Papildomai apskaičiuota apie 4,1 mln. eurų mokesčių.
Reikšmingiausias ataskaitinio laikotarpio patikrinimas – dėl akcizų taikymo teisingumo. Jo metu
papildomai apskaičiuota apie 2,3 mln. eurų (42 proc.) (2016 m. sausio–gruodžio mėn. didžiausią papildomai
priskaičiuotų mokesčių dalį (41 proc.) sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių muitinę vertę).
Papildomai priskaičiuoti mokesčiai po muitinio įforminimo
Tikrinimai

2016 m.
Patikrintų prekių
skaičius

Dėl muitinės vertės
Dėl klasifikavimo teisingumo
Dėl kilmės
Dėl taikomų mokesčių tarifų
Iš viso***

8 066
3 062
2 591
1 555
15 274

2017 m.

Papildomai
priskaičiuota
mokesčių, tūkst. Eur
1 869
1 067
167
1 474
4 577

Patikrintų prekių
skaičius
7 430
2 680
2 364
1 474
13 948

Papildomai
priskaičiuota
mokesčių, tūkst. Eur
1 363
1 004
60
3 081
5 507

***Gali neatitikti dėmenų sumos dėl apvalinimo paklaidos.

1.9. Asmenų ūkinės ir komercinės veiklos tikrinimai
Atlikti 197 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitinės
įgyvendinamų teisės aktų taikymu, mokestiniai patikrinimai ir papildomai priskaičiuota 3 mln. 62 tūkst. eurų
mokesčių ir su jais susijusių sumų (2016 m. – 195 Lietuvos Respublikos asmenų mokestiniai patikrinimai ir 5 mln.
815 tūkst. eurų).
Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį – 66 proc. – sudarė importo
pridėtinės vertės mokestis, o su mokesčiais susijusios sumos (delspinigiai ir baudos) sudarė 20 procentų.
Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės aktų taikymu,
patikrinimai ir papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Ataskaitinis laikotarpis

2016 m. sausio–gruodžio mėn.
2017 m. sausio–gruodžio mėn.

Atlikta
patikrinimų

195
197

Patikrinimai, kurių metu
nustatyti pažeidimai

151
149

Pagal patikrinimų metu nustatytus
pažeidimus papildomai priskaičiuota
mokesčių ir su jais susijusių sumų,
tūkst. Eur

5 815
3 062
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Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį 2017 m. sausio–gruodžio mėn. daugiausia papildomai priskaičiuota
mokesčių dėl neteisingo muitinės importo procedūros, žymimos kodu „42“, vykdymo. Papildomai priskaičiuota
1 mln. 202 tūkst. eurų, arba 39 proc. papildomai priskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų.
1.10. Tarifinių kvotų administravimas
Per ataskaitinį laikotarpį Europos Komisijai perduoti 2 564 asmenų pateikti tarifinių kvotų prašymai, kurių
99,5 proc. buvo patenkinti (13 prašymų buvo patenkinti iš dalies, 10 – nepatenkinti, kadangi tarifinės kvotos buvo
išeikvotos, 2 – nepatenkinti, kadangi tarifinės kvotos buvo suspenduotos).
2. KOVA SU NETEISĖTA PREKIŲ APYVARTA
2.1. Kontrabandos užkardymas
Tabako gaminiai
Dėl savo geografinės ir ekonominės (skirtingų kainų lygių) padėties Lietuva yra nelegalių tabako
gaminių tranzito, perkrovimo, laikino sandėliavimo ar pasirengimo tolesniam gabenimui į Vakarų Europos
valstybes šalis. Baltarusiškos kilmės cigaretės sudarė 32 proc. LR muitinės sulaikytų cigarečių kiekio. Tarp
sulaikytų kontrabandos būdu gabentų baltarusiškų cigarečių vyrauja Gardino tabako fabrike „Neman“
pagaminamos „Premier“, „Minsk“, „Fest“, „NZ“ cigaretės.
Per ataskaitinį laikotarpį muitinė pradėjo 54 ikiteisminius tyrimus dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar)
neteisėto disponavimo, t. y. 14 proc. mažiau nei 2016 metais (63).
Daugiausia (66,7 proc.) tabako gaminių sulaikyta šalies viduje. Tačiau pastaraisiais metais stebima
tendencija, kuomet cigaretės gabenamos į LR teritoriją iš Baltarusijos ir Rusijos per Latviją arba iš Latvijos per
Lietuvą toliau į Vakarų Europos valstybes. LR muitinės duomenimis, prie sienos su Lenkija 2017 m. sulaikyta 12,8
proc. tabako gaminių, prie sienos su Latvija – 0,8 procento.
Nuo 2010 m. stebima tendencija, kai suvaldžius kontrabandos srautus iš Rusijos Federacijos, išaugo
Lietuvos juodajai rinkai skirtų cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Šią tendenciją – cigarečių kontrabandos
augimą iš Baltarusijos ir mažėjimą iš Rusijos – akivaizdžiausiai iliustruoja procentinė nelegalių cigarečių gabenimo
srautų per pastaruosius metus išraiška. Lietuvos Respublikos muitinės duomenimis, prie sienos su Baltarusijos
Respublika sulaikyta 18,5 proc. tabako gaminių (2016 m. – 17 proc., 2015 m. – 21 proc., 2014 m. – 58 proc., 2013
m. – 38 proc.). Prie sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi LR muitinė fiksuoja atvirkštinį procesą –
2017 m. gabenta ir sulaikyta 1,2 proc. cigarečių (2016 m. – 4 proc., 2015 m. – 2,9 proc., 2014 m. – 22, 2013 m. –
27 proc.).
Alkoholis
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos muitinėje buvo pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto
disponavimo alkoholio produktais, t. y. 4 kartus daugiau nei 2016 metais (1).
Pastaraisiais metais yra stebimas nelegalios alkoholio rinkos stabilizavimosi procesas. Lietuvos
Respublikos muitinės pareigūnai pasienio kelio postuose sistemingai sulaiko trečiosiose šalyse legaliai pagamintus
ir keleivių nelegaliai (viršijant nustatytą ribą) įvežamus nedidelius kiekius alkoholinių gėrimų.
Tačiau nuo 2017 metų antrojo pusmečio vis dažniau nustatoma atvejų, kai į Lietuvą įvežami falsifikuoti
alkoholio produktai arba jų gamybai reikalinga žaliava.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos
Muitinė pradėjo 235 ikiteisminus tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir
neteisėto jų disponavimo. Palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu (285), ikiteisminių tyrimų pradėta 16 proc.
mažiau.
Išlieka populiaru siųstis (siųsti) narkotinių ir psichotropinį poveikį turinčias medžiagas pašto siuntomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėta 220 ikiteisminių tyrimų dėl mėginimų minėtas medžiagas siųstis (siųsti) pašto
siuntomis, t. y. 20 proc. mažiau nei 2016 metais (274). Dažniausiai iš siunčiamų narkotinių medžiagų – MDMA
(žinoma pavadinimu ecstasy), kanapės. Didžioji dalis narkotinių medžiagų, t. y. MDMA, marihuana, sintetiniai
kanabinoidai, LSD ir heroino, kiekio siųsta iš Nyderlandų, Ispanijos, Didžiosios Britanijos.
Lietuva ir toliau išlieka tranzitinė šalis, per kurią sausumos keliu gabenama narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrabanda iš Vakarų į Rytų šalis (sintetinės medžiagos ir kokainas), iš Centrinės Azijos valstybių į
Vakarų šalis (heroinas), iš Pietų į Šiaurės šalis (hašišas). Pastarąją tendenciją patvirtina Lietuvos muitinės
pareigūnų kovo ir gegužės mėnesiais Lietuvos ir Lenkijos pasienyje nustatyti atvejai.
Kovo mėnesį muitinės pareigūnai, atlikę tikrinimą iš Ispanijos į Lietuvą vykusio automobilio BMW, kurį
vairavo Lietuvos pilietis, ir pastebėję transporto priemonės konstrukcinius pakeitimus, automobilio slenkstyje
aptiko įrengtą slėptuvę, kurioje aptikta ir sulaikyta 154 kg narkotinės medžiagos hašišo. Šios sulaikytos siuntos
juodojoje rinkoje vertė siektų daugiau nei 1,5 mln. eurų. Antruoju atveju gegužės mėnesį muitinės pareigūnai
rentgeno kontrolės sistema atlikę krovininio vilkiko, vykusio iš Ispanijos, kurį vairavo Lietuvos pilietis, tikrinimą,
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puspriekabės priekinėje sienoje įrengtoje slėptuvėje rado 676 kg narkotinės medžiagos hašišo, kurio vertė juodojoje
rinkoje vertė siektų daugiau nei 6,7 mln. eurų.
Iš viso per pastaruosius penketą metų muitinės pareigūnai sulaikė 3,2 tonas narkotikų (daugiausia hašišo).
Vien 2017 m. muitininkams jau įkliuvo 830 kg kvaišalų, juodojoje rinkoje kainuojančių apie 8 mln. eurų.
Analizuojant sintetinių narkotinių medžiagų kontrabandos kelius, pagrindinės kontrabandos kryptys,
palyginti su ankstesniais metais, nepasikeitė. Amfetaminas ir metamfetaminas, pagamintas Lietuvoje, gabenamas į
Skandinaviją (Norvegiją, Švediją, Islandiją). Minėtosios narkotinės medžiagos gabenamos per Lenkiją, Vokietiją,
Daniją arba Latviją ir Estiją.
Naftos produktai
Ataskaitiniu laikotarpiu muitinė pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto gabenimo/disponavimo naftos
produktais. 2016 m. sausio–gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos muitinėje buvo pradėtas vienas ikiteisminis
tyrimas dėl minėtų produktų neteisėto gabenimo/disponavimo.
Muitinė ir toliau vykdo sustiprintą degalų, įvežamų kuro bakuose iš trečiųjų šalių, kontrolę pasienio
kontrolės punktuose, pasienyje su Latvija ir Lenkija bei šalies viduje. Muitinė 2017 m., taikydama kontrolės
priemones iš trečiųjų šalių įvežtam kurui, nustatė 4 245 naftos produktų gabenimo pažeidimus, t. y. 39 proc. mažiau
nei 2016 m. (6 982). Apskaičiavusi mokėtinus mokesčius, Lietuvos Respublikos muitinė 2017 m. surinko 201
tūkst. eurų, t. y. 30 proc. mažiau nei 2016 m. (286 tūkst. eurų), iš jų akcizo – 136 tūkst. eurų (2016 m. – 202 tūkst.
eurų).
2.2. Rizikos valdymas
Siekiant nustatyti galimus pažeidimus, tačiau netrukdyti teisėtiems prekių gabenimams, muitinėje veikia
rizikos valdymo sistema. Informacija apie riziką gaunama iš OLAF, ES valstybių narių muitinių (RIF), VMI,
muitinės struktūrinių padalinių, taip pat kitais kanalais. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išanalizuota 2 220
pranešimų.
Siekiant užkardyti muitinės taisyklių pažeidimus ir vengimą mokėti priklausančius mokesčius, sukurta
3 410 naujų rizikos profilių, 1 896 iš jų įdiegti į RIKS. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje veikė 2 397 rizikos
profiliai, iš jų RIKS – 889.
2.3. Nustatyti pažeidimai
Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai nustatė 8 684 pažeidimus. Palyginti su 2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu (nustatyti 10 743 pažeidimai), nustatytų pažeidimų skaičius sumažėjo 19 procentų.
Per ataskaitinį laikotarpį surašyta 5 041 administracinių nusižengimų protokolas (toliau – ANP) ir,
palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, tai yra 26 proc. mažiau (6 789). Daugiausia nusižengimų nustatyta dėl
kontrabandos (1 832, arba 36 proc.) ir, palyginti su 2016 m. (1 617), nustatyta 13 proc. daugiau. Nusižengimų dėl
transporto priemonių savininkų ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimo nustatyta
1 142 (arba 23 proc.), tačiau, palyginti su 2016 m. (1 594), nustatyta 28 proc. mažiau.
Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, nuo 2017 m. sausio 1 d. asmuo administracinėn
atsakomybėn netraukiamas už padarytą mažai pavojingą, administracinio nusižengimo požymių turinčią, veiką.
Pastarajam yra pareiškiama žodinė pastaba. Muitinės pareigūnai 2017 metais surašė 334 (7proc.) nutarimus
nepradėti administracinės teisenos.
2016 m. sausio–gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio–gruodžio mėn. nustatyti pažeidimai
(Duomenų šaltinis: ATPR, NBVŽS, ATPP/PSP, RIKS3 AUDIT)
Pažeidimai
Administracinių teisės pažeidimų protokolai

Prekių sulaikymo protokolai
Ikiteisminiai tyrimai
Kiti*
Iš viso

2016 m. sausis–gruodis

6 789
2 393
423
1 138
10 743

2017 m. sausis–gruodis

5 041
2 204
353
1 086
8 684

Kaita, proc.

-26
-8
-17
-5
-19

* Muitų teisės aktų pažeidimai, nustatyti atliekant muitinius tikrinimus, mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus bei atvejai, kai mokesčių
administratorius priima sprendimą priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką.
[*] PASTABA. Viename ikiteisminiame tyrime gali būti kelios veikos, kurios kvalifikuojamos pagal skirtingus LR BK straipsnius, todėl pradėtų
ikiteisminių tyrimų skaičius gali būti mažesnis už nurodytus lentelėje apie pradėtus ikiteisminius tyrimus pagal LR BK straipsnius.
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2.4. Ikiteisminiai tyrimai
Lietuvos Respublikos muitinėje pradėti ikiteisminiai tyrimai 2015–2017 m.

Muitinė pradėjo 353 ikiteisminius tyrimus, arba
20 proc. mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu
(423). Daugiausia pradėta, išskirta ir gauta ikiteisminių
tyrimų dėl narkotinių medžiagų kontrabandos,
neteisėtos apyvartos (278 vnt.).

2.5. Prekių sulaikymai
Lietuvos Respublikos muitinės sulaikytos prekės 2015–2017 m. mln. Eur
2017 m. sausio–gruodžio mėnesį dėl muitų teisės
aktų pažeidimų muitinės pareigūnai sulaikė prekių, kurių
preliminari vertė – 22 mln. 399 tūkst. eurų. Vidutinė
prekių vertė vieno sulaikymo metu – 5,383 tūkst. eurų
(2016 m. sausio–gruodžio mėn. – 11,687 tūkst. eurų).
Sulaikytų prekių vertės sumažėjimą lėmė
sumažėjęs sulaikytų cigarečių kiekis. 2017 m., palyginti
su 2016 m., tabako gaminių sulaikyta beveik 46 proc.
mažiau.
Akcizinių prekių sulaikymo atvejų (3 285),
palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu (3 088),
nustatyta 6 proc. daugiau. Sulaikytų akcizinių prekių
vertė – 19 mln. 569 tūkst. eurų, palyginti su 2016 m. tuo
pačiu laikotarpiu (30 mln. 037 tūkst. eurų), 35 proc.
mažesnė.
2016 m. sausio–gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio–gruodžio mėn. sulaikytos prekės
(Duomenų šaltinis: NBVŽS, SPREK)
Prekės
Cigaretės (vnt.)
Tabakas (kg)

Sulaikymo atvejai
2016 m.
2017 m.
sausio–
sausio–
gruodžio mėn. gruodžio mėn.
2963

3 089

Alkoholis (litrai)
Naftos produktai
(litrai; kg)
Narkotinės ir
psichotropinės
medžiagos*

123

193

2

3

285

235

Grynieji pinigai

9

7

Ginklai ir
strateginės prekės

7

11

Kiekis
2016 m. sausio–
gruodžio mėn.
238 165 159 vnt.
4 224 kg.
4 666
53 657
10072,1365 g.
3921 vnt.
82 620

2017 m. sausio–
gruodžio mėn.
128 370330 vnt.
19 136,552 kg.

Preliminari vertė EUR
2016 m.
2017 m.
sausio–
sausio–
gruodžio mėn. gruodžio mėn.
29 891 751
60 830

17 976 554
1 382 512

7445,93

39 110

94 822

102 430

45 059

114 717

1 701,373 kg
1 330 vnt. tabl.
408 339

Ginklas PM Nr. PN6617; 2 325 000plastikinės
2 šovinių dėtuvės;
kapsuliuotos gilzės
30 vnt. šovinių 9 mm.;
200 šovinio dalių kulkų
1 dujinis revolveris;
1 naktinio matymo
7,62 kalibro šovinys;
prietaisas
3 peiliai su atlenkiamomis
15 komplektų dujokaukių
(iššokančiomis geležtėmis);
50 kastetų
6 šoviniai
ginklo priedėlis

...**

...**

82 620

408 339

840,14

89 308***
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Prekės

Sulaikymo atvejai
2016 m.
2017 m.
sausio–
sausio–
gruodžio mėn. gruodžio mėn.

Kiekis
2016 m. sausio–
gruodžio mėn.

2017 m. sausio–
gruodžio mėn.

Preliminari vertė EUR
2016 m.
2017 m.
sausio–
sausio–
gruodžio mėn. gruodžio mėn.

5 dėtuvės
„Digisight;
Pneumatinis ginklas
revolveris ALFA
„Baikal“
MODEL 640;
14 Signalinių raketų
šoviniai „Flobert“ 6
rinkinių
mm. kalibro;
100 vnt. 5,6 mm kalibro
ginklo optikos prietaisų
startinio pistoleto šovinių
12 kalibro lygiavamzdis
laikiklis;
ginklo priedėlis DFA75 šautuvas „Germanica“

29 vnt. 12 kalibro šoviniai
1 mačetė

Kitos prekės****
Iš viso

830

623

-

2 989

4 161

×

-

×

4 813 468

2 333 154

34 933 678

22 399 406

* ikiteisminių tyrimų duomenys
**narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė neskaičiuojama
*** Į sulaikytų prekių vertę neįskaičiuota ikiteisminiuose tyrimuose sulaikytų ginklų vertės
**** grynieji pinigai (kyšiai), metalai, transporto priemonės, technika, cukrus ir jo produktai, maisto produktai, vaistai, chemijos pramonės produktai, plataus
vartojimo prekės, saugomi gyvūnai ir augalai, kultūros vertybės ir kt.

2.6. Sulaikytų prekių administravimas
Ataskaitiniu laikotarpiu III tipo atvirojo muitinės sandėlio pajamos sudarė 1 mln. 1 tūkst. 379,63 euro.
Į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį priimta muitinės sulaikytų prekių už 7 mln. 104 tūkst. 276,85 euro pagal
3 956 pranešimus iš sulaikymą vykdžiusių muitinės įstaigų. Išlaiduota iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio prekių
už 7 mln. 305 tūkst. 321,59 euro (tarp jų grąžinta prekių už 1 mln. 762 tūkst. 277 eurus). Likutis 2017 m. gruodžio
31 d. – 20 mln. 851 tūkst. 275,86 euro. Per šį laikotarpį buvo gauti ir vykdomi 3 536 sprendimai (nutarimai) dėl į
III tipo atvirąjį muitinės sandėlį perduotų saugoti prekių.
Gauta 2 310 pranešimų ir 998 nutarimai iš kitų valstybės institucijų dėl prekių, neturinčių Sąjungos prekių
muitinio statuso, sulaikymo. III tipo atvirojo muitinės sandėlio apskaitos programoje apskaitytos 3 309 tokių prekių
pozicijos.
Realizuota prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, už 949 537,23 euro. Buvo paskelbta 9
konkursai, 37 aukcionai, pateikti 22 pasiūlymai pagal sudarytas sutartis.
Organizuoti 29 tabako gaminių naikinimai, 7 alkoholio produktų naikinimai, 4 narkotinių medžiagų ir
medikamentų naikinimai ir 17 kitų prekių naikinimų.
2017 m. sunaikintos nerealizuotinos prekės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prekių kategorija, matavimo vienetai
Cigaretės, vnt.
Tabakas, kg
Alkoholis ir jo gaminiai, ltr./vnt.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kg
Prekės, kurios kaip įtariama pagamintos pažeidžiant intelektinės
nuosavybės teisias (rūbai, avalynė, galanterija, saldainiai),
dėžės/vnt./npr/kg
Daiktiniai įrodymai, kg /vnt./ npr
Obuoliai, kg
Užšaldyta mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai su pakuotėmis, kg
Šaldyti kaulai su pakuotėmis, kg
Plaukų lakas ir plaukų formavimo putos, kg
Durpės, kg
Naftos produktai, kg/ltr/vnt
Buteliai su skysčiu ir gyvūnais, vnt.
Medikamentai ir maisto papildai, kg
Ne Sąjungos muitinį statusą turinčios prekės, vnt./kg/npr
Sąjungos muitinį statusą turinčios prekės, kg/vnt./npr

Kiekis
84 927 194
7 707,295
15 301,413/30
1658,24

331/2301/70/502,36
2184,071/5848/14
16 380
42 560
12 900
27160
5 122
73,46/10 366/16
17
64
4150/102,98/4
219/32/1

14

2.7. Mobiliųjų grupių postų veikla
Muitinės mobiliųjų grupių postų (toliau – MGP) pareigūnai nustatė 2 432 pažeidimus, iš jų 87 atvejais dėl
kontrabandos, 144 – dėl akcizinių prekių laikymo, gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką. 32 atvejais, nustačius
pažeidimą, informacija buvo perduota ikiteisminiam tyrimui pradėti. Nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su
2016 m. (3 255), sumažėjo 25 procentais.
Dėl muitų teisės aktų pažeidimų MGP pareigūnai sulaikė prekių, kurių bendra vertė – 1,74 mln. eurų (2016
m. – 1,68 mln. eurų). Vidutinė prekių vertė vieno sulaikymo metu – 2 tūkst. eurų (2016 m.– 1,7 tūkst. eurų). MGP
tikrinimų rezultatyvumas – 19 proc. (2016 m. – 22 proc.).
2.8. Įvežamo kuro kontrolė
Vykdyta sustiprinta įvežamo kuro muitinės postuose kontrolė. Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įformintos
419 tūkst. 706 Keleivio deklaracijos, kurias pateikė krovininių transporto priemonių vairuotojai. Deklaruota
384 mln. 179 tūkst. 720 litrų įvežto kuro. Už Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
(ADR) konvencijos pažeidimus pagal Administracinių nusižengimų kodekso 436 str. nuo sausio 1 d. surašyta 749
ANP. Už įvežamo kuro taisyklių pažeidimus muitinės postuose surinkta 199 tūkst. 587 eurai mokesčių, iš jų
Vilniaus TM – 189 tūkst. 566, Kauno TM – 5 tūkst. 870, Klaipėdos TM – 4 tūkst. 151 euras.
3. TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIEŽIŪRA
3.1. Ekstrastato sistema (importo ir eksporto procedūroms įformintos deklaracijos)
Importo procedūroms įformintos 317 784 muitinės deklaracijos (palyginti su 2016 m. sausio–gruodžio
mėn., 12,6 proc. daugiau), iš jų elektroniniu būdu pateikta 99,81 proc. muitinės deklaracijų (2016 m. sausio–
gruodžio mėn. – 99,32 proc.), atitinkamai eksporto procedūroms – 486 207 muitinės deklaracijos (17,4 proc.
daugiau, palyginti su 2016 m. sausio–gruodžio mėn.), iš jų elektroniniu būdu – 99,84 proc. (2016 m. sausio–
gruodžio mėn. – 99,53 proc.).
MUITINĖS DEKLARACIJOS
Importas

Eksportas

Supaprastintos
Supaprastintos
Įprastinės procedūros
Įprastinės procedūros
procedūros
procedūros
Elektroniniu būdu Bendras Elektroniniu
Elektroniniu būdu Bendras Elektroniniu
Bendras skaičius
Bendras skaičius
pateikta
skaičius būdu pateikta
pateikta
skaičius būdu pateikta
Deklaracijų Prekių Deklaracijų Prekių
Prekių
Prekių
Deklaracijų Prekių Deklaracijų Prekių
Prekių
Prekių
skaičius skaičius skaičius skaičius skaičius
skaičius
skaičius skaičius skaičius
skaičius skaičius
skaičius
I ketv.

62 230

125 752

62 123

125 242

23 183

23 183

81 061

232 866

80 869

232 016

67 500

67 495

II ketv.

68 538

137 368

68 516

137 184

20 875

20 875

93 765

265 218

93 737

264 882

72 015

72 015

III ketv.

70 174

136 938

69 860

136 226

21 904

21 896

92 623

263 471

92 263

262 393

70 125

70 096

IV ketv.

73 894

146 876

73 744

146 293

27 841

27 841

103 070

280 963

102 872

280 030

75 911

75 911

2017 m.*
274 807 546 969
274 214 544 980
93 808
93 800
369 894 1 041 217
369 115 1 038 021 285 158
*Ketvirčių suma gali nesutapti su metine reikšme, nes ketvirčių informacija parengta pasibaigus atitinkamiems ketvirčiams ir nekoreguojama.
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3.2. Intrastato sistema
Duomenys apie 2017 m. nustatytą Intrastato prievolininkų skaičių, patvirtintas Intrastato ataskaitas,
neįvykdytų prievolių skaičių ir Intrastato ataskaitų surinkimo efektyvumą pateikti lentelėje.
Rodiklis
Intrastato prievolininkų skaičius
Patvirtintų Intrastato ataskaitų
skaičius
Neįvykdytų prievolių skaičius
Intrastato ataskaitų surinkimo
efektyvumas** (proc.)

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

6 103

5 501

5 524

5 546

5 566

5 644

5 635

5 802

5 895 5 880

6 153

6 338

7 897

7 077

7 147

7 169

7 148

5 656

6 655

7 086

7 281 7 556

7 743

7 853

362

319

279

288

331

1 933

920

730

664

367

567

711

95,6

95,7

96,2

96,1

95,6

74,5

87,9

90,7

91,6

95,4

93,2

91,7

**Intrastato ataskaitų surinkimo efektyvumui paskaičiuoti naudoti IDAIS sistemos duomenys.

Intrastato ataskaitų surinkimo efektyvumo vidurkis sudarė 92,0 proc., tačiau Intrastato ataskaitas teikė ir tos
įmonės, kurios neturėjo prievolės teikti Intrastato ataskaitų (neprievolininkai pateikė 7,6 proc. Intrastato ataskaitų).
2017 m. Intrastato išvežimo ataskaitų teikimo riba mažėjo 15 proc., statistinės vertės išvežimo riba mažėjo
14,3 proc., o įvežimo ribos išliko nepakitusios. Didžiajai daliai (76 proc.) PVM mokėtojų išliko prievolė teikti
Intrastato ataskaitas. Intrastato prievolininkams, 2016 m. nevykdžiusiems prekybos su ES šalimis, prievolė teikti
Intrastato ataskaitas 2017 m. buvo panaikinta, todėl prievolininkų skaičius 2017 m. vasario mėn. sumažėjo 18
procentų.
2017 m. gegužės 29 d. buvo atnaujinta Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos
Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (toliau – IDAIS) versija. Įdiegus atnaujintą IDAIS,
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PVM mokėtojų ir tarpininkų atstovams IDAIS prieinama per muitinės elektroninių paslaugų portalą adresu
https://epp.lrmuitine.lt. Atnaujinta IDAIS sistemos versija prieinama tik užsiregistravus muitinės elektroninių
paslaugų portale, t. y. patvirtinus savo tapatybę elektroniniu būdu. Toks tapatybės patvirtinimas atitinka buvusias
rašytines sutartis teikti Intrastato ataskaitas elektroniniu būdu. Užsienio asmenys, neturintys Lietuvoje atstovo, dėl
techninių ir programinių galimybių kol kas dar negali registruotis muitinės elektroninių paslaugų portale ir pateikti
Intrastato ataskaitas per IDAIS sistemą, todėl jie turi pateikti Intrastato ataskaitas raštu arba elektroniniu būdu
(*.xml formatu).
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, muitinės elektroninių paslaugų portale buvo užsiregistravę 5 862
PVM mokėtojai ir tarpininkai. 2017 m. birželio–gruodžio mėn. buvo išnagrinėta 1 910 rašytinių prašymų suteikti
prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų portalo.
3.3. Muitinio tranzito sistema
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muitinėje įforminta apie 826 tūkst. Sąjungos/bendrojo tranzito
procedūrų, atlikta 110 tyrimų dėl nebaigtų Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų. Centrinė tranzito įstaiga per
savaitę vidutiniškai gauna ir išsiunčia apie 60 dokumentų.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje į TIR sistemą priimta 12 naujų įmonių, pašalinta 15 įmonių. Iš viso TIR
sistemoje yra 768 vežėjų įmonės. Nuolat atnaujinami duomenys Lietuvos Respublikoje registruotų TIR procedūros
vykdytojų sąraše. Visa minėta informacija pateikta TIR vykdomajai tarybai.
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos muitinėje įforminta per 220 tūkst. TIR procedūrų.
3.4. Netarifinių priemonių taikymas
Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muitinėje išnagrinėti 57 nacionaliniai prašymai dėl intelektinės
nuosavybės objektų apsaugos, o iš kitų valstybių narių minėtu klausimu gauti 1 274 prašymai. Nustatytas 392
atvejai, kai prekės buvo sulaikytos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Sulaikyta 6 188 110 vnt. prekių.
3.5. Tarifinis prekių klasifikavimas
Viena pagrindinių ES muitų ir prekybos politikos įgyvendinimo sąlygų yra teisingas tarifinis prekių
klasifikavimas. Nuo to, ar teisingai suklasifikuota prekė, priklauso, ar teisingai apskaičiuoti muito ir kiti mokesčiai,
ar taikytini netarifiniai draudimai ir apribojimai, ar prekė laikytina muitinės rizikos ar kitokios muitinės kontrolės
objektu.
Ataskaitiniu laikotarpiu gauti 39 prašymai priimti visoje ES galiojančius Privalomosios tarifinės
informacijos (toliau – PTI) sprendimus; priimti 47 PTI sprendimai.
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos muitinės mastu suteikta 1 018 rašytinių tarifinio prekių klasifikavimo
konsultacijų asmenims. Siekiant paspartinti rekomendacijų tarifinio klasifikavimo klausimais teikimo procesą,
parengta Prašymo suteikti konsultaciją dėl prekės tarifinio klasifikavimo forma, kuri publikuota interneto
svetainėje.
Vienas iš prekių klasifikavimo kontrolės būdų – prekių pavyzdžių (mėginių) ėmimas muitinio įforminimo
metu, siekiant patikrinti, ar muitinės deklaracijoje nurodytas prekės kodas yra teisingas. Muitinio įforminimo metu
paimti 1 009 prekių pavyzdžiai prekių tarifinio klasifikavimo patikrinimui. Mėginių ėmimo efektyvumas pasiekė
52 proc. (iš 938 įformintuose prekių klasifikavimo aktuose nurodytų importuotų prekių mėginių 490 prekių pakeisti
kodai).
Kitas prekių klasifikavimo kontrolės būdas – įformintų muitinės deklaracijų tikrinimas, kai siekiama
patikrinti prekių tarifinio klasifikavimo teisingumą. Patikrinus importo muitinės deklaracijose 2 680 prekių dėl jų
klasifikavimo teisingumo, pakeisti 1 384 deklaruotų prekių kodai.
3.6. Muitinės laboratorijos veikla
Per ataskaitinį laikotarpį Muitinės laboratorija (toliau – Laboratorija) gavo 2 840 mėginių. Buvo ištirti
2 859 mėginiai, išduoti 1 664 tyrimo dokumentai. Didžiausią mėginių dalį sudarė etilo alkoholis ir etilo alkoholio
turintys produktai (1220 mėginių), naftos produktai (347 mėginiai), maisto produktai (302 mėginiai), metalų
dirbiniai (180 mėginių), tabakas ir jo produktai (164 mėginiai).
3.6.1. Tyrimai muitinės įstaigoms
Laboratorija muitinės įstaigoms pateikė 1 060 Tyrimo protokolų ir 42 Specialisto išvadas. Tai sudarė 66
proc. Laboratorijos išduotų tyrimo dokumentų (2016 m. – 53 proc.). Prekės kodas pakeistas 72 proc. ištirtų mėginių
(2016 m. – 69 proc.). Padidėjusi pakeistų prekių kodų dalis rodo, kad rizikos valdymo sistema muitinėje veikia
efektyviai.
Laboratorijoje toliau tiriamos nežinomos medžiagos, įskaitant narkotines ir psichoaktyvias. Per ataskaitinį
laikotarpį ištirta 80 teritorinių muitinių pateiktų nežinomų medžiagų. Identifikuota 20 psichoaktyviu poveikiu
pasižyminčių medžiagų, įtrauktų į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.
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3.6.2. Tyrimai juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms
Į Laboratoriją, prašydami atlikti tyrimus ir (arba) nustatyti prekių muitinės naudojamos nomenklatūros
kodus, kreipėsi apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI), Finansinių nusikaltimų tyrimų
tarnyba, apskričių vyriausieji policijos komisariatai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir kitos
institucijos bei juridiniai asmenys. Vilniaus apygardos teismo nutartimi pirmą kartą Laboratorijos specialistams
pavesta atlikti papildomą alkoholinių skysčių, kurių pirminė ekspertizė atlikta Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių tyrimų centre, ekspertizę (939 vnt.).
Per ataskaitinį laikotarpį minėtiems užsakovams parengti 562 dokumentai dėl prekių tarifinio
klasifikavimo. Tai sudaro 34 proc. Laboratorijoje per ataskaitinį laikotarpį išduotų tyrimo dokumentų (2016 m. –
atitinkamai 848 dokumentai ir 47 proc.). Ištirti 1 603 mėginiai (56 proc. ištirtų mėginių), kurių didžiausią dalį
sudarė etilo alkoholio turintys produktai, naftos ir maisto produktai. Kaip ir 2016 m., parengta 110 raštų juridiniams
ir fiziniams asmenims dėl prekių tarifinio klasifikavimo.
3.7. Prekių kilmė
Įgyvendinant ES vienašalius, dvišalius ir daugiašalius lengvatinius tarifinius susitarimus pagal įvairių
šaltinių informaciją ir įvertinant rizikos veiksnius, rengiamos užklausos užsienio valstybių įgaliotoms institucijoms
dėl importuotų prekių lengvatinės kilmės patikrinimo, atliekami kilmės tikrinimai pagal užsienio valstybių
institucijų prašymus. Ataskaitiniu laikotarpiu išsiųstos 67 užklausos patikrinti 174 lengvatinę prekių kilmę
patvirtinančius dokumentus, gauta 16 prašymų patikrinti 19 kilmės dokumentų. Išsiųstų patikrinti kilmės
dokumentų dalis sudarė 0,3 proc. importuotų prekių su lengvatomis (55 699 vnt.) skaičiaus.
Per ataskaitinį laikotarpį pasirengta eksportuotojų registravimui REX sistemoje ir 19 įmonių suteiktas
registruotojo eksportuotojo statusas.
Pasirengta tinkamai įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. pradėtą laikinai taikyti Kanados ir Europos
Sąjungos bei jos valstybių narių išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą.
3.8. Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimas
Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) statusas, muitinės požiūriu, yra aukščiausias
įmonės patikimumo laipsnis. Kadangi AEO statusas pripažįstamas visose ES valstybėse narėse ir, atsižvelgiant į
tarptautinius susitarimus, kitose pasaulio valstybėse (jei AEO statusą patvirtinantys sertifikatai apima saugumo ir
saugos elementus), jį gavusi įmonė atpažįstama ir pripažįstama patikima partnere, besinaudojančia statuso
teikiamais privalumais.
Per ataskaitinį laikotarpį AEO statusas suteiktas ir AEO leidimai išduoti 11 Lietuvos Respublikos asmenų
(2016 m. šis statusas buvo suteiktas vienam asmeniui). Pagal asmens prašymą sustabdytas vienos įmonės AEO
leidimo galiojimas.
Siekiant įsitikinti, kaip AEO leidimų turėtojai laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų, nuolat atliekama
AEO sertifikatų turėtojų priežiūra. Ataskaitiniu laikotarpiu įforminta 15 priežiūros ataskaitų, pagal kurias atlikus
rekontrolę įsitikinta, kad visi asmenys atitinka AEO statuso reikalavimus.
Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 44 Lietuvos Respublikos asmenys.
3.9. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Administracinės naštos mažinimo 2016–2017
metais priemonių plane Lietuvos Respublikos muitinei 2017 m. priemonių nenumatyta, tačiau per ataskaitinį
laikotarpį buvo tikslinama informacija, susijusi su 2016 m. numatytų priemonių vykdymu. Siekiant tinkamai
įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą muitinėje 2017 m. sudaryta darbo
grupė, kuri parengė Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos
Praktinį vadovą, adaptuotą muitinei, ir kaupia informaciją administracinės naštos mažinimo klausimais.
Apskaičiuota, kad įdiegus Administracinės naštos mažinimo 2016–2017 metais priemonių plane Lietuvos
Respublikos muitinei suplanuotas priemones (Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) funkcines
galimybes, leidžiančias išgabenti konsoliduotas arba išskaidytas eksportuojamas prekes naudojant vieną elektroninį
dokumentą ir Keleivių deklaracijų pateikimo pakeitimus), administracinė našta piliečiams ir kitiems asmenims
sumažėjo 69,8 tūkst. eurų. 2017 metais Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos rengtuose teisės aktų
projektuose informacinių įpareigojimų, kurie galėjo įtakoti administracinę naštą ūkio subjektams, papildomai
nustatyta nebuvo, o numatyti informaciniai įpareigojimai išliko nepakitę.
Informacija asmenims apie reikalavimus muitų teisės aktų reglamentuojamai veiklai, muitinės vykdomus
patikrinimus, muitinės veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklius paskelbta ir nuolat atnaujinama muitinės
interneto svetainėje (rubrikoje „Veikla“/„Ūkio subjektų priežiūra“). Informacija apie ūkio subjektų priežiūrą
pateikta ir muitinės svetainės tituliniame puslapyje sukurtoje kaičiojoje reklamoje „Muitinė verslui. Ūkio subjektų
priežiūra“. Kartu su teisės aktų nustatyta informacija minėtoje rubrikoje ir kaičiojoje reklamoje taip pat pateikta
informacija apie planinius patikrinimus, ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas (ūkio subjektų
„baltasis sąrašas“), informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veikloje naudojamus kontrolinius klausimynus.
Daromi Informavimo grupės konsultacijų telefonu įrašai, užtikrinantys konsultacijų kokybę ir atsekamumą.
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Muitinės vykdomi patikrinimai atliekami per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį, bet asmens
buveinėje atliekamų patikrinimų trukmė, apimanti faktiškai pas asmenį būtas patikrinimo dienas (vidutiniškai 16
dienų), negali viršyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 119 straipsnyje numatyto termino
(90 dienų). Nustačius asmenų pažeidimus, taikomos administracinės nuobaudos ir prevencinės priemonės –
nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai ir skiriamos baudos.
Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika pateikiama
ataskaitos priede.
4. KOKYBIŠKŲ MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS
4.1. Integruotos muitinės informacinės sistemos priežiūra
Įvykdytos paslaugų teikimo sutartys Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemiams prižiūrėti ir
palaikyti. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros serverių ir antivirusinės programinės įrangos licencijų įsigijimui,
prekės pristatytos. Įsigyta kompiuterinių darbo vietų ir tarnybinių stočių apsaugos ir kontrolės programinės įrangos
2000 licencijų; prekės pristatytos, instaliuotos ir įdiegtos.
4.2. Elektroninės muitinės paslaugų tobulinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi šie integruotos muitinės sistemos posistemių vystymo ir tobulinimo
darbai:
- Sukurtas bendras Baltijos regiono šalių muitinių rentgeno kontrolės sistemų duomenų mainų tinklas
(toliau – BAXE). Įrengta rentgeno operatorių mokymų klasė Muitinės mokymo centre. BAXE sistemos veikimui
skirta techninė įranga pristatyta, sumontuota ir sukonfigūruota. Parengti testavimo dokumentai, atliktas priėmimo
testavimas. Parengti analizės, specifikavimo, projektavimo dokumentai, naudotojų vadovai. Nuo rugsėjo 29 d.
teikiamos garantinės priežiūros paslaugos.
- Įsigyta ir įdiegta informacinių technologijų tyrimų ir duomenų apdorojimo įranga.
- Įgyvendintas projektas „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“. Įgyvendinant šį projektą, „sukurta ir
įdiegta Muitinės mobiliųjų grupių valdymo, užduočių planavimo ir pažeidimų analizės informacinė sistema“.
- Plėtota Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistema.
- Įvykdyta Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) vystymo bei priežiūros sutartis.
Įgyvendinti šie MDAS tobulinimo pakeitimai: „Importo deklaracijos papildymas duomenimis, turinčiais įtakos
prekių muitinės vertės nustatymui“, „MDAS–Europos Komisijos administruojamos registruotųjų eksportuotojų
sistemos (REX) sąsajos sukūrimas“, „Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenavimo programinės įrangos
sukūrimas ir su ja susijusio MDAS funkcionalumo atnaujinimas“ ir „MDAS–MAKIS sąsajos asmenų
deklaracijoms atnaujinimas“, atliktas priėmimo testavimas, nuo birželio 26 d. MDAS–REX sąsaja pradėta naudoti
gamybinėje aplinkoje. Vykdomas elektroninių eksporto ir importo supaprastintų ir papildomų deklaracijų
pateikimo ir muitinio įforminimo Lietuvos muitinėje bandomasis projektas.
- Tęsiant centralizuoto importo ir eksporto muitinės deklaracijų priėmimo ir apdorojimo taikymo
Lietuvos muitinėje bandomojo projekto plėtrą, įdiegta automatizuota deklaracijų priėmimo, apdorojimo ir išleidimo
pasirinktai procedūrai sistema.
- Įvykdyti paslaugų sutartyje numatyti Muitinės finansinių išteklių apskaitos ir kontrolės informacinės
sistemos (toliau – FAS) tobulinimo darbui. Nuo birželio 17 d. teikiamos garantinės priežiūros paslaugos.
- Įvykdyti paslaugų sutartyje numatyti Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos (toliau – RIKS)
tobulinimo darbai.
- Įvykdyti paslaugų sutartyje numatyti Integruotos tarifų valdymo sistemos (toliau – ITVS) vystymo
darbai.
- Įvykdyti Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS) tobulinimo bei
priežiūros ir palaikymo paslaugų sutartis.
- Vystoma Nacionalinė tranzito kontrolės sistema. Viešasis pirkimas įvykdytas, lapkričio 20 d. pasirašyta
NTKS vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų sutartis. Parengti ir pateikti derinti Projekto kokybės planas,
sutarties įgyvendinimo darbų planas, Priežiūros ir palaikymo reglamentas.
- Kuriama Vieninga naudotojų valdymo sistema, atitinkanti Europos Komisijos reikalavimus. Viešasis
pirkimas įvykdytas, gruodžio 1 d. pasirašyta Vieningos naudotojų valdymo sistemos kūrimo paslaugų sutartis.
Parengti ir pateikti derinti Projekto kokybės planas, sutarties įgyvendinimo darbų planas, Garantinės priežiūros
reglamentas.
- Vystomas Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumas. Viešasis pirkimas įvykdytas,
lapkričio 23 d. pasirašyta Sąsajų kūrimo paslaugų sutartis. Parengti ir pateikti derinti Projekto kokybės planas,
sutarties įgyvendinimo darbų planas, Garantinės priežiūros reglamentas.
- Plėtojama Vieno langelio informacinė sistema. Parengta Vieno langelio informacinės sistemos plėtros
bei priežiūros ir palaikymo paslaugų techninė specifikacija. Įvykdyta galimų tiekėjų apklausa dėl Vieno langelio
sistemos plėtros bei priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo.
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5. MUITINĖS VEIKLOS VALDYMAS
5.1. Muitinės departamento kolegija
2017 m. gegužės 8 d. surengtas Muitinės departamento kolegijos – Muitinės departamento generalinio
direktoriaus patariamojo organo – posėdis, kuriame aptartas veiklos efektyvumo tobulinimas ir darbo organizavimo
gerinimas Lietuvos Respublikos muitinėje, Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo pažanga ir kylančios
rizikos, atlikta vadybos vertinamoji analizė pagal Lietuvos standarto LTS EN ISO 9001:2015 reikalavimus.
5.2. Veiklos tobulinimas
2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2013 m. spalio 9 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – SMK), pakeisdamas iki šiol galiojusį
Bendrijos muitinės kodeksą (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), priimtą 1992 metais. SMK – pagrindinis
muitų teisės aktas 28 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir reikalaujantis, kad
visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija. SMK taikomas nuo 2016 m. gegužės 1
d., tačiau numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės iki 2020 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti SMK
nuostatų įgyvendinimą, pereinamojo laikotarpio priemonių taikymą, palankių verslui sąlygų sukūrimą ir vienodos
praktikos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje taikymą muitinėje sudaryta SMK nuostatų įgyvendinimo
koordinacinė grupė, kuri vykdo SMK nuostatų įgyvendinimo darbų koordinavimą muitinėje. Šiam tikslui pasiekti
rengiamas Lietuvos Respublikos daugiamečio strateginio elektroninės muitinės sukūrimo priemonių planas –
MASP–LT.
Siekiant tobulinti Lietuvos Respublikos muitinės valdymą ir efektyvinti organizacijos darbą 2016 m. buvo
sudaryta Veiklos efektyvumo tobulinimo ir darbo organizavimo gerinimo Lietuvos Respublikos muitinėje darbo
grupė. Pagrindinis darbo grupės tikslas – apžvelgti Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijų
struktūras, veiklos valdymo modelius, įvertinti ankstesnes Lietuvos Respublikos muitinės iniciatyvas funkcijų
vykdymo optimizavimo srityje, esminius vidinės ir išorinės aplinkos sąlygojamus pokyčius Lietuvos Respublikos
muitinės veiklos organizavimui ir parengti siūlymus (alternatyvas) dėl Lietuvos Respublikos muitinės veiklos
valdymo gerinimo bei parengti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos pertvarkos metmenis. Parengtas galimos
naujos struktūros pirminis projektas ir 2017 m. gruodžio 19 d. pristatytas finansų ministrui.
Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistema buvo įdiegta ir sertifikuota 2010 m. įgyvendinant
Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-001
„Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008
diegimas, sertifikavimas ir priežiūra“, pakartotinai sertifikuota 2013 m. ir 2016 m. 2017 m. lapkričio mėn. po
periodinio pirmojo priežiūros audito Lietuvos Respublikos muitinei suteiktas Sertifikatas ISO 9001:2015 / LST EN
ISO 9001:2015. Muitinės KVS taikymo ir sertifikavimo sritis apima Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugą nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos
daromos žalos, sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos
skatinimo, užtikrinant Europos Sąjungos ir jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikant deramą pusiausvyrą tarp
muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo.
5.3. Personalo valdymas
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos Respublikos muitinėje dirbo 2 110 pareigūnų, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), iš jų 1 983 pareigūnai, 3 valstybės
tarnautojai ir 124 darbuotojai. 13,6 proc. pareigūnų dirbo vadovaujančiose pareigose.
Muitinės sistemoje 97 proc. pareigūnų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 proc. – aukštąjį
neuniversitetinį, 1 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą.
Šiuo metu muitinės sistemoje dirba 978 vyrai ir 1 132 moterys.
Pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus kaitos koeficientas per ataskaitinį laikotarpį yra 3,93.
5.4. Mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Muitinės pareigūnai kvalifikaciją tobulino Muitinės mokymo centre, kitose suaugusiems mokymus
organizuojančiose įstaigose ir dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų projektų mokymuose, perkant
mokymo paslaugas. Daugiausia dėmesio buvo skirta pareigūnų specialiųjų profesinių žinių ir įgūdžių lavinimui.
Per ataskaitinį laikotarpį mokymuose Muitinės mokymo centre ir kitose mokymo įstaigose ir įvairiuose
projektuose dalyvavo 5 128 dalyviai, iš jų 3 561 – Muitinės mokymo centre, 144 – Finansų ministerijos mokymo
centre, 983 – kitose mokymo įstaigose ar projektuose, 53 pareigūnai dalyvavo seminaruose užsienyje.
Taikant viešųjų pirkimų procedūras centralizuotai organizuota mokymų už 25 312
eurų, mokymuose dalyvavo 444 pareigūnai.
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5.5. Kandidatų į tarnybą muitinėje tikrinimai
Atlikti 288 asmenų, siekiančių eiti pareigas muitinėje, tikrinimai. Palyginti su 2016 m. (184), patikrinta
36 proc. asmenų daugiau.
Atlikti 38 asmenų, pretenduojančių į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, asmenybės savybių
vertinimai. Palyginti su 2016 m. (82), asmenybės savybių vertinimų buvo atlikta 54 proc. mažiau.
5.6. Tarnybinių nusižengimų prevencija ir tyrimas
Atlikti 26 Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimai (2016 m. – 56), nustatyti 8 pažeidimai (2016 m. – 10), dėl
kurių pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimai.
Atlikti 33 informacijos apie galimai neteisėtus muitinės pareigūnų veiksmus tikrinimai (2016 m. – 47).
Atlikus informacijos tikrinimus dėl 13 atvejų priimti sprendimai pavesti atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimus
(2016 m. – 18), 2 atvejais medžiagos perduotos Kauno teritorinės muitinės Etikos komisijai ir 1 atveju medžiaga
perduota Muitinės kriminalinei tarnybai, dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-4-00032-17 pagal LR
BK 300 str. 1 d.
2017 m. pradėti 44 tarnybiniai patikrinimai, iš jų – 37 baigti. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skirta 14
muitinės pareigūnų: 8 pareigūnams paskirtos pastabos, 2 – papeikimai, 3 – griežti papeikimai, 1 pareigūnas
perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas.
5.7. Korupcijos prevencija ir kontrolė
Siekiant sustiprinti kovą su korupcija:
- 2016 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos muitinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2016–
2017 metais priemonių planas. Vykdoma plano įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. Ataskaitiniu laikotarpiu planas
įvykdytas 95 proc.
- Vykdoma veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas.
Muitinės rengiami teisės aktų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu.
- Vykdant antikorupcinį muitinės pareigūnų ugdymą, Muitinės mokymo centre pravesti mokymai pagal
programą „Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir kontrolė Lietuvos Respublikos muitinėje“, kurių metu buvo
apmokyti 93 muitinės pareigūnai.
- Per ataskaitinį laikotarpį muitinėje nustatyti 5 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai, įtarimai
pareikšti 6 muitinės pareigūnams.
6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR VIEŠIEJI RYŠIAI
6.1. Tarptautinis bendradarbiavimas
6.1.1. Dalyvavimas ES institucijų veikloje
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų prašymus ir nustatytais terminais
per ataskaitinį laikotarpį parengta, suderinta ir pateikta 15 Lietuvos pozicijų dėl muitinės kompetencijai
priklausančių ES teisės aktų projektų, 2 pozicijos ES Ekonomikos ir finansinių reikalų Tarybai ir 53 pozicijos EK
komitetų posėdžiams, taip pat pateikta 50 pozicijų derinimo įrašų pagal kitų institucijų prašymus.
2017 m. muitinės pareigūnai dalyvavo ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių (komitetų) veikloje:
– 2 ES Tarybos Muitų sąjungos darbo grupės, 5 ES Tarybos Muitinių bendradarbiavimo darbo grupės
plenariniuose ir 3 ES Tarybos Muitinių bendradarbiavimo darbo grupės ekspertų posėdžiuose, 3 ES Tarybos
Aukšto lygio muitinių vadovų darbo grupės posėdžiuose, 4 ES Tarybos Netiesioginių mokesčių darbo grupės ir
muitinių atstovų jungtiniuose posėdžiuose;
– 28 Europos Komisijos Muitinės kodekso komiteto pakomitečių posėdžiuose, 60 Muitinės kodekso
ekspertų grupės posėdžiuose, 2 Muitinių veiksmų programos („Muitinė 2020“) komiteto posėdžiuose, 5 Europos
bendrijų ir Europos laisvosios prekybos asociacijos Bendrojo tranzito/formalumų supaprastinimo (bendrojo
administracinio dokumento) darbo grupės posėdžiuose, 2 Bendrijos nuosavų išteklių patariamojo komiteto (ACOR)
posėdžiuose ir 1 Muitinės įstatymų komiteto posėdyje;
– 2 Muitų politikos grupės posėdžiuose.
Kovo 14 d. Muitinės departamente organizuotas susitikimas su Europos Komisijos Europos kaimynystės
politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato Paramos Ukrainai grupės vadovu P. M. Wagner.
Rugsėjo 6 ir 7 d. Hagoje (Nyderlandai) dalyvauta Europos policijos biuro (Europol) organizuotuose
Muitinių administracijų vadovų ir Europos policijos tarnybų vadovų susitikimuose.
6.1.2. Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis ir ne ES šalimis
2017 m. muitinėje buvo organizuoti Rygos technikos universiteto atstovų, Švedijos muitinės tarnybos
vadovo, Moldovos muitinės tarnybos vadovo ir Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos vadovo vizitai; Rytų
partnerystės Integruoto sienų valdymo specialistų grupės posėdis; susitikimai su JAV ambasados pareigūne ir
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susitikimas su Rusijos federalinės muitinės tarnybos atstovais; pasirašytas ES Baltijos šalių muitinių tarnybų 2017–
2019 metų bendradarbiavimo veiklos planas ir dalyvauta įgyvendinant šio plano veiklas; pasienio kontrolės punkte
„Kamennyj Log“ įvyko Lietuvos ir Baltarusijos muitinių ir sienos apsaugos tarnybų vadovų susitikimas.
Muitinės atstovai dalyvavo 84-ajame ES valstybių narių ir Turkijos muitinių generalinių direktorių
susitikime; konferencijoje „Ekonominis saugumas: prekybos palengvinimo ir saugumo aspektai“ ir iškilmingame
Azerbaidžano muitinės 25-mečio minėjime; pasitarime dėl tarptautinių greitųjų traukinių Minskas-Vilnius-Minskas
eismo organizavimo ir aptarnavimo; tarptautinėje parodoje „Muitinė Šiaurė–Vakarai 2017“; KinijosCentrinės/Rytų Europos šalių muitinių bendradarbiavimo forume; 17-ajame Lietuvos ir Ukrainos prekybinioekonominio ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo komisijos posėdyje.
2017 m. pasirašytas susitarimas tarp Muitinės departamento, Estijos Respublikos mokesčių ir muitų
valdybos, Latvijos Respublikos valstybinės pajamų tarnybos ir Lenkijos Respublikos nacionalinės mokesčių
administracijos dėl keitimosi informacija automatine transporto priemonių registracijos numerio atpažinimo
sistema (ANPRS); su LR institucijomis derinamas susitarimo projektas tarp Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Estijos Respublikos mokesčių ir muitų valdybos ir Latvijos Respublikos
valstybinės mokesčių inspekcijos dėl keitimosi informacija naudojantis rentgeno kontrolės sistemų vieningu
duomenų mainų tinklu (BAXE).
6.1.3. ES programa „Muitinė 2020“
ES programa „Muitinė 2020“ – tai Europos Sąjungos muitinių bendradarbiavimo programa, kuria siekiama
remti Muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų
bendradarbiavimą. Programa yra paremta ankstesnėmis daugiametėmis muitinių veiksmų programomis.
219 Lietuvos muitinės pareigūnų dalyvavo pagal ES programą „Muitinė 2020“ organizuotuose renginiuose:
104 projekto grupių posėdžiuose, 18 seminarų, 8 mokymų sesijose ir 7 darbo vizituose.
Darbo vizituose Lietuvos muitinėje dalyvavo 1 Vengrijos, 5 Serbijos ir 3 Danijos muitinės pareigūnai.
Muitinės departamente organizuotas Baltijos šalių muitinių administracijų pareigūnų, dirbančių tarptautinių
ryšių srityje, techninis seminaras, skirtas bendradarbiavimo stiprinimui.
Koordinuojama Muitinių rytinio ir pietrytinio pasienio ekspertų komandos (Customs Eastern and SouthEastern Land Border Expert Team) (toliau – CELBET) veikla ir LR muitinės ekspertų dalyvavimas joje.
6.1.4. Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje
Dalyvauta Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) veikloje:
- PMO Muitinės Konvencijos dėl konteinerių administracinio komiteto posėdyje;
- Strateginės prekybos kontrolės įgyvendinimo mokymuose;
- PMO Laikinojo įvežimo konvencijos Administracinio komiteto, ATA knygelės laikinojo prekių įvežimo
muitinės konvencijos susitariančiųjų šalių ir Peržiūrėtos Kioto konvencijos Valdymo reikalų komiteto posėdžiuose;
- PMO Europos regiono muitinių vadovų konferencijoje.
- PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto 44-ojoje ir 45-ojoje sesijose;
- PMO ekspertų sertifikavimo seminare. Ekspertas gavo akreditavimo sertifikatą;
- PMO Muitinių bendradarbiavimo tarybos 129-ojoje ir 130-ojoje sesijose bei neeilinėje 131-ojoje
sesijoje;
- PMO Europos regiono tranzito sistemų susiejimo ekspertų grupės posėdyje;
- PMO peržiūrėtos Kioto konvencijos valdymo reikalų komiteto posėdyje;
- PMO harmonizuotos sistemos pakomitečio peržiūros sesijoje.
Taip pat dalyvauta Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Moldovai ir Ukrainai (EUBAM)
renginiuose:kartu su Jungtinių Valstijų prekybos departamento pagal Prekybos teisės plėtros programą (CLDP)
organizuotame Prekybos sąlygų palengvinimo darbo grupės techniniame seminare Kijeve (Ukraina); Audito po
muitinio įforminimo darbo grupės posėdyje Odesoje (Ukraina); ekspertinės pagalbos ir konsultacijų teikimo
misijoje kontrolės ir rizikos valdymo po muitinio įforminimo klausimais Kišiniove (Moldova); Tabako darbo
grupės susitikime Odesoje (Ukraina). Pasaulio banko grupės Tarptautinės finansų korporacijos organizuotuose
posėdžiuose dėl muitinio tikrinimo po muitinio įforminimo ir dėl Baltarusijos muitinės audito veiklos tobulinimo.
Dalyvauta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) organizuotuose renginiuose: seminare „Iš
Muitų sąjungos teritorijos eksportuojamų prekių muitinės kontrolės iššūkiai. ES patirtis“ ir seminare muitinės
audito ir rizikos valdymo po muitinio įforminimo klausimais.
Pagal Jungtinių Tautų plėtros programą (UNDP) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai vedė mokymus
dėl muitinio tikrinimo atlikimo Pasienio perėjimo punktuose Baku (Azerbaidžanas).
6.1.5. Lietuvos Respublikos muitinės teikiama techninė parama kitų valstybių institucijoms
Įgyvendintas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Moldovos
muitinės tarnybos institucinių gebėjimų stiprinimas“ prekių muitinio įvertinimo, tarifinio klasifikavimo, muitinio
tikrinimo pasienio ir vidiniuose muitinės postuose bei korupcijos prevencijos srityse. Projekto įgyvendinimas
baigtas – gruodžio 5 d. su LR užsienio reikalų ministerija pasirašytas veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktas.
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Kartu su Latvijos valstybės sienos apsauga (pagrindinis projekto vykdytojas), Rygos technikos universitetu
ir Tarptautinės migracijos politikos vystymo centru įgyvendinti Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos
(BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projekto 2017 metams suplanuoti uždaviniai.
Kartu su Vokietijos finansų ministerija (pagrindinis projekto vykdytojas) ir Lenkijos finansų ministerija
įgyvendinti ES Dvynių programos projekto „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto
sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“2017 metams suplanuoti uždaviniai.
Kartu su Austrijos federaline finansų ministerija ir Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra
(AEI; pagrindinis projekto vykdytojas) įgyvendinti ES Dvynių programos projekto Buvusioje Jugoslavijos
Respublikoje Makedonijoje „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2017 metams
suplanuoti uždaviniai.
Kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra (jaunesnysis projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų
valdymo agentūra (toliau – CPVA) įgyvendinti ES Dvynių programos projekto „Parama Moldovos muitinės
tarnybos modernizavimui pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“ 2017 metams suplanuoti uždaviniai. Nuo
2017 m. rugsėjo 23 d iki 2019 m. rugsėjo 25 d. į Moldovą komandiruotas Muitinės departamento pareigūnas atlikti
ilgalaikio Dvynių patarėjo (RTA) funkcijas.
Kartu su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija, Policijos
departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, LR generaline prokuratūra ir CPVA įgyvendinti ES Dvynių
programos projekto „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos
nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“ 2017 metams suplanuoti uždaviniai.
Vykdyti parengiamieji darbai dėl dalyvavimo įgyvendinant ES programos „Parama viešųjų finansų
valdymui Ukrainoje“ 3-iąjį komponentą „Mokesčių/pajamų valdymas“ kartu su LR finansų ministerija, Valstybine
mokesčių inspekcija ir CPVA. Rengiamas ir su ES programos projekto įgyvendinime dalyvausiančiomis
institucijomis derinamas pirminis Veiklų aprašymo variantas.
Muitinės departamento pareigūnai Astanoje (Kazachstanas), Kišiniove (Moldova) bei Bridžtaune
(Barbadosas, Karibų s.) skaitė pranešimus eksporto kontrolės klausimais Vokietijos federalinės ekonomikos ir
eksporto kontrolės tarnybos (BAFA) organizuotų seminarų metu.
Pagal ES techninės pagalbos ir informacijos mainų (TAIEX) priemonę:
– Lietuvos Respublikos muitinėje organizuoti 2 Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pareigūnų
vizitai atsiskaitymų banko kortelėmis muitinės postuose organizavimo klausimais bei prekių kilmės klausimais;
– Muitinės pareigūnai vedė seminarus Kijeve (Ukraina) muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos,
nustatymo bei tyrimo klausimais; Baku (Azerbaidžanas) – dėl muitinės atliekamos kontrolės geležinkelio sienos
perėjimo punktuose, Kišiniove (Moldova) – Moldovos muitinės kodekso rengimo klausimais, Kijeve (Ukraina) –
muitinio įvertinimo klausimais ir Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės
taisyklių taikymo praktikoje klausimais;
– Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai dalyvavo ES Dvynių programos projekto „Pagalba
Armėnijos valstybiniam mokesčių komitetui stiprinant muitinės kontrolės procedūras ir jų įgyvendinimą Armėnijos
Respublikoje, remiantis geriausia Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi“ peržiūros misijoje (Twinning Review
Mission).
6.1.6. Administracinė tarpusavio pagalba
Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, laikymąsi, užkirsti kelią
muitinės įstatymų pažeidimams, vykdyti tokių pažeidimų tyrimą, užtikrinti muitinės rinkliavų, muitų ir kitų
mokesčių surinkimą, normų, susijusių su prekių tikrinimu ir gabenimu, taikymą, Lietuvos Respublikos muitinė
glaudžiai bendradarbiauja su užsienio valstybių, ypač kaimyninių šalių (Lenkijos Respublikos, Latvijos
Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Ukrainos) muitinių administracijomis.
Administracinės tarpusavio pagalbos srityje taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos teisėsaugos
ir kitomis valstybės institucijomis, nagrinėjami gauti paklausimai ir prašymai iš Lietuvos Respublikos fizinių ir
juridinių asmenų.
Vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl EB valstybių narių administracinių institucijų
tarpusavio pagalbos ir pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitų ir žemės ūkio
teisės aktų taikymą bei dvišaliais susitarimais, dažniausiai bendradarbiaujama atliekant tyrimus dėl nebaigtų
tranzito, eksporto procedūrų, teikiama informacija prekių įvežimo į Lietuvos ir kaimyninių valstybių teritorijas ar
prekių neišvežimo iš jų atvejais, taip pat muitinės vertės nustatymo ir mokesčių apskaičiavimo, muitinio
įforminimo metu pateiktų duomenų tikrumo ir duomenų autentiškumo klausimais. Gauti 1 464 tokio pobūdžio
paklausimai. Muitinė įvairiais muitų teisės pažeidimų klausimais į kitų šalių muitines kreipėsi 738 kartus.
6.2. Muitinės atašė
Muitinės atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES, muitinės atašė Lietuvos Respublikos
diplomatinėje atstovybėje Nyderlandų Karalystėje ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje
muitinės atašė padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką pagal Muitinės departamento prie
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Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kompetencijai priklausančias reguliavimo sritis, atstovaudami Lietuvos
Respublikos interesams ES institucijose ir PMO bei jų sudarytuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse,
dvišaliuose ir regioniniuose susitikimuose, Rusijos Federacijos muitinės, kitų valstybių atstovų inicijuojamuose
renginiuose.
6.3. Viešieji ryšiai
6.3.1. Informacija Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje
Skyriuje „Aktualijos“ paskelbti 182 pranešimai apie muitinės veiklos naujoves, darbo rezultatus, užsienio
muitinių atstovų vizitus, Lietuvos muitinės pareigūnų kovą su kontrabanda, intelektinės nuosavybės pažeidimus,
apie teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, naujoves ir kt. Iš parengtų pranešimų apie muitinės aktualijas
įvairios žiniasklaidos priemonės (spauda, radijas, interneto portalai) parengė ir publikavo 140 pranešimų.
Informacija Lietuvos muitinės svetainėje atnaujinama ir papildoma pagal poreikį ir aktualijas.
Skyriuje „Artimiausi įvykiai“ paskelbta informacija (62) apie Lietuvos muitinėje vykstančius svarbius
susitikimus ir posėdžius bei verslui ir visuomenei aktualius renginius.
Siekiant, kad muitinės klientai greičiau rastų informaciją, sukurtas reklaminis langelis „Keleivių portalas“.
Parengta ir paskelbta informacija aktuali verslui apie kitų šalių muitinių darbo ir veiklos pasikeitimus
(Turkmėnistano muitinės kodekso pakeitimai, Lenkijos muitinės ir mokesčių administracijų sujungimas,
reikalavimas nuo balandžio 1 d. teikti išankstinę informaciją gabenant prekes oro transportu į Eurazijos ekonominei
zonai priklausančias šalis, išankstinis prekių deklaravimas vykstant į Turkiją, eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių importas, produktų, kurie naudojami gyvūnų pašarams, tarifinio klasifikavimo pakeitimai, Baltijos šalių
muitinių 2017−2019 m. bendradarbiavimo planas ir kt.), apie importo, eksporto muitinės ir reeksporto deklaracijų
automatinį įforminimą; apie nuo rugsėjo 1-osios Lietuvos muitinėje pradedamą įgyvendinti centralizuotą
įforminimą. Visuomenei pristatytas UAB „Spinter tyrimai“ atliktas muitinės klientų – fizinių asmenų ir verslo −
pasitenkinimo muitinės teikiamomis paslaugomis tyrimas, gauti rezultatai, verslo apklausos apie korupciją
muitinėje rezultatai.
Paskelbta informacija apie I, II ir III ketvirčio darbo užmokestį, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai,
finansinių ataskaitų rinkiniai, įstaigoje paskirtus paskatinimus ir apdovanojimus, tarnybinius nusižengimus,
sulaikytas ir konfiskuotas akcizines prekes, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto svetainėje
paskelbtas 2016 m. gautų dovanų ar paslaugų sąrašas.
Atnaujinti DUK klausimai apie muitinės mobiliąsias grupes ir jų veiklą, muitinės administruojamus
mokesčius, pašto siuntas, informacija keleiviams, kai kurie prekių judėjimo klausimai.
Atnaujinta informacija rubrikoje „Vaistai kelionėje“, Netarifinių užsienio prekybos reguliavimo priemonių
ir jas reglamentuojančių teisės aktų sąrašas, Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas, „Laisvųjų
zonų“ sąrašas, LR asmenų, turinčių šiuo metu galiojančius AEO leidimus, sąrašas, informacija apie komisijas ir
darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, paskelbtas naujas Asmens atitikimo reikalavimams gauti
įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą savikontrolės klausimynas, nauji paslaugų „Deklaracijų priėmimas
ir tvarkymas“, „Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas“, „Kvalifikacinis egzaminas“, „Asmenų skundų
nagrinėjimas“, informacija apie išankstinės informacijos pateikimą eksporto atveju.
Rubrikoje „Prekių muitinis įvertinimas“ sukurta nauja porubrikė „Kontroliuojamųjų sandorių kainodara“,
kurioje paskelbta informacija aktuali tiek nacionalinėms mokesčių, tiek muitinės administracijoms.
Vykdant protokolinį susitikimo su verslu nutarimą, sukurta nauja rubrika „Muitinės deklaracijų įforminimo
trukmė“, kurioje skelbiama centralizuoto importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų apdorojimo muitinio
įforminimo trukmė.
Rubrika „Konfiskuotų prekių realizavimas“ pervadinta į „Sulaikytų ir konfiskuotų prekių administravimas“
ir joje paskelbta verslui ir visuomenei aktuali informacija dėl grąžintinų prekių sunaikinimo arba realizavimo ir
muitinės patirtų išlaidų apmokėjimo.
Siekiant patogumo klientams, pertvarkyta rubrika „Korupcijos prevencija“.
Parengtas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
įsakymas „Dėl Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“,
kuriuo patvirtintas naujas Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas.
Pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikto Valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms tyrimo rezultatus, Lietuvos muitinės svetainė www.lrmuitine.lt įvertinta 100
proc.
6.3.2. Komunikacija socialiniuose tinkluose
Beveik dvejus metus Lietuvos muitinė apie savo veiklą informuoja visuomenę socialiniame tinkle
„Facebook“. Čia kasdien pateikiama aktualios informacijos muitinės klientams, keliautojams ir visiems,
besidomintiems institucijos veikla.
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Muitinės sekėjų skaičius išaugo iki daugiau kaip 6 000 (61 proc. moterų ir 39 proc. vyrų). Didžiausią
auditoriją sudaro žmonės, kurių amžiaus grupė nuo 25 iki 34 metų (45 proc.), nuo 18 iki 24 metų (29 proc.) ir nuo
35 iki 44 metų (16 proc.).
Daugiausia Lietuvos muitinės „Facebook“ paskyros sekėjų gyvena Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje,
Norvegijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, JAV, Vokietijoje, Danijoje ir Baltarusijoje.
Nuolat tvarkoma informacija Lietuvos muitinės „Youtube“ paskyroje, muitinės pranešimuose,
publikuojamuose išorinėje svetainėje, dedamos nuorodos į „Youtube“ paskyroje paskelbtą filmuotą medžiagą.
6.3.3. Ryšiai su verslo organizacijomis
Muitinės konsultacinis komitetas (toliau – MKK) įsteigtas 2000 m., siekiant gerinti verslo aplinkos sąlygas,
stiprinti muitinės ir verslo visuomenės bendradarbiavimą. Šis komitetas nagrinėja muitinės veiklą
reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos
klausimus.
Plėtojant ryšius su verslo organizacijomis siekiama, kad verslo asociacijos aktyviai dalyvautų MKK
veikloje. Verslo ir muitinės specialistų pasiūlytų temų pagrindu buvo parengti MKK Tarybos, MKK ir MKK
pakomitečių teritorinėse muitinėse veiklos planai 2017 metams, jie skelbiami interneto LR muitinės svetainėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti 3 MKK ir 12 MKK pakomitečių posėdžiai.
6.3.4. Ryšiai su visuomene
1994 metais buvo įsteigtas Muitinės muziejus. Jame kaupiama ir saugoma istorinė, dokumentinė ir kitokia
medžiaga, susijusi su muitinės istorija. Nuo muziejaus veiklos pradžios jo fonduose sukaupta daugiau kaip 7 tūkst.
įvairių eksponatų, apie 3 tūkst. jų naudojama nuolatinėse ekspozicijose.
Muitinės muziejuje apsilankė 2 366 lankytojai, iš kurių 1 125 buvo vestos ekskursijos, o 1 241 dalyvavo
edukacinėje programoje, rengiamoje kartu su muitinės kinologais. Apie 600 lankytojų Muitinės muziejaus
ekspozicijas pamatė renginio „Muziejų naktis“ metu, dar apie 80 renginio „Kovo 11-oji“ Muitinės muziejuje metu
ir apie 200 – renginio „Gyvūnų diena muitinėje“ metu. Todėl iš viso muziejaus ekspozicijas 2017 m. pamatė apie
3 200 lankytojų.
Muitinės muziejuje pabuvojo moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų, taip pat iš Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro, Vilniaus laisvalaikio centro šeimai „7 mūzos“, vaikai iš „Baltupių“ dienos centro,
Vilniaus „Vijos“, J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklų, Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos, UAB „Kalba“
dienos stovyklos vaikams ir Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centro.
Muziejuje lankėsi ir studentai iš Vilniaus Gedimino technikos, Mykolo Riomerio, Aleksandro Stulginskio,
Lietuvos edukologijos universitetų, Vilniaus kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Vilniaus technologijų ir verslo
profesinio mokymo centro ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, taip pat Santariškių ir „Giraitės"
lopšelių darželių auklėtiniai bei Aukštaitijos autotransporto veteranų klubo nariai.
Speciali muitinės istorijos paskaita buvo rengiama naujiems muitinės pareigūnams, Pasieniečių mokyklos
kursantams, Lietuvos Kariuomenės sausumos pajėgų kariškiams, Tauragės krašto muziejaus vadovams, Muitinės
mokymo centre besitreniruojantiems bendradarbiaujančių institucijų pareigūnams, Muitinės kriminalinėje
tarnyboje viešėjusiems Norvegijos policijos pareigūnams, svečiams iš Muitinės tarnybos prie Moldovos
Respublikos finansų ministerijos, Moldovos Respublikos nacionalinio antikorupcijos centro ir Baltarusijos
Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių nusikaltimų tyrimo departamento. Vidaus reikalų ministerijos
darbuotojams, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojams. Muziejuje taip pat lankėsi
JAV ambasadorė Anne Hall.
Muitinės muziejaus ekskursijose ir edukacinėse programose aktyviai dalyvavo Lenkų inžinierių ir
technikų asociacijos nariai, UAB „HNIT–BALTIK" nariai, Jaunųjų policijos rėmėjų nariai, „Antakalnio Bočiai“
bendrijos nariai, Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai, Visagino neįgaliųjų draugijos nariai, Medardo Čoboto
trečiojo amžiaus universiteto senjorai, Radviliškio rajono Papušienio kaimo bendruomenė, Ukmergės „Bočių“
bendrija, taip pat neįgalieji iš Vaikų raidos centro ir VšĮ „Vilties akimirka“ ir iš „Jurgio Matulaičio“ socialinio
centro.
Muitinės kinologai ne tik dalyvauja tikrinant įtartinus krovinius bei asmenis, jie dažnai talkina kitoms
tarnybinių šunų neturinčioms tarnyboms ir džiugina kolektyvą pasiekimais respublikinėse ir tarptautinėse kinologų
varžybose. Kovo mėnesį organizuotas muitinės kinologų pasirodymas Vilniaus parodų centre „Litexpo“ vykusioje
medžioklės, žūklės ir aktyvaus laisvalaikio parodoje. Rugsėjo mėnesį organizuotas Lietuvos muitinės kinologų
dalyvavimas Lietuvos kinologų draugijos organizuotame Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimo šventėje. Gruodžio
mėn. Muitinės muziejuje surengtas renginys „Gyvūnų diena muitinėje“. Jo metu organizuota kinologo A. Zalecko
paskaita apie kinologiją, tarnybinių šunų dresavimą ir paruošimą tarnybai bei šunų laikymą namuose. Renginio
metu apsilankė apie 200 žmonių, dauguma jų į Muitinės muziejų atvyko su savo augintiniais. Reportažus apie
renginį parodė LRT laidos „Panorama“ ir „Mūsų gyvūnai“.
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Paskelbtos dvi visuomenės apklausos – muitinės tarpininkams apie korupcijos situaciją Lietuvos muitinėje
ir asmenims apie Lietuvos muitinės teikiamų paslaugų kokybę. Pradėta apklausa elektroniniu paštu apie suteiktos
informavimo/konsultavimo konkrečiu atveju paslaugos kokybę, kada prie el. paštu siunčiamo atsakymo prisegama
nuoroda į apklausą ir prašoma atsakyti į klausimus. 67 proc. atsakiusiųjų paslaugą įvertino gerai arba labai gerai. 52
proc. internetiniame tinklalapyje www.lrmuitine.lt publikuojamos apklausos „Kaip vertinate Lietuvos muitinės
teikiamų paslaugų kokybę?“ respondentų paslaugų kokybę įvertino labai gerai, gerai arba patenkinamai, 48 proc.
įvertino blogai arba labai blogai.
Išleistas lankstinukas parodai Sankt Peterburge, lankstinukas, kviečiantis rinktis tarnybą muitinėje, 2016 m.
Lietuvos muitinės veiklos ataskaita – užrašinė, 2016–2020 m. Lietuvos muitinės strategijos leidinys, lankstinukas
apie elektroninę prekybą, 2018 m. Lietuvos muitinės sieninis kalendorius. Dalinimui renginių metu pagaminti
reklaminiai Lietuvos muitinės saldainiai, tušinukai, knygų skirtukai su 2018 m. kalendoriumi.
7.

KITA SVARBI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA

7.1. Asmenų konsultavimas
Muitinės departamento Informavimo grupė teikia kvalifikuotą informaciją žodžiu ir elektroniniu paštu
fiziniams ir juridiniams asmenims apie Sąjungos muitinės kodekso ir kitų teisės aktų, už kurių įgyvendinimą
atsakinga muitinė, taikymą.
Į Informavimo grupę konkrečios informacijos kreipiasi interesantai, kurių veikla tiesiogiai susijusi su
muitine ir jos vykdomomis funkcijomis: kasdien telefonu kreipiasi vidutiniškai 60 klientų, dar keli interesantai
aptarnaujami jiems atėjus į departamentą, elektroniniu paštu kasdien gaunama ir atsakoma vidutiniškai į 9,6
klausimo.
Per 2017 m. gauti 2 093 elektroniniai paklausimai (2016 m. – 1 540) ir apie 15 060 klausimų telefonu.
Daugiausia klausimų buvo užduota apie pašto siuntomis gabenamų prekių apmokestinimą (407), prekių importą iš
trečiųjų šalių (260), keleivių įvežamas prekes iš trečiųjų šalių (193), prekių deklaravimą ir muitinį tikrinimą (145),
muitų teisės klausimus (97), procedūrinius klausimus (54).
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atsakyta į 150 Lietuvos muitinės „Facebook“ paskyroje užduotų muitinės
klientų klausimų. Pateikta atsakymų į apie 40 muitinės klientų paklausimų, kurie buvo pakliuvę į II konsultacijų
lygį arba kuriuos pagal kompetenciją perdavė Valstybinė mokesčių inspekcija.
7.2. Lietuvos Respublikos muitinėje gauti ir išnagrinėti skundai
Muitinės departamente gautas 201 skundas, priimta 299 sprendimai (bendra mokesčių suma – 13 549 349
Eur), iš jų:
- patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą arba skundą atmesti kaip nepagrįstą – 77 (bendra suma – 1 0 627
096 Eur);
- pavesti teritorinei muitinei atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą arba grąžinti
teritorinei muitinei nagrinėti iš naujo – 42 (bendra suma – 2 536 370 Eur);
- skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį mokesčių mokėtojui arba palikti skundą nenagrinėtu – 8 (bendra
suma – 50 901 Eur);
- pakeisti teritorinės muitinės sprendimą – 23 (bendra suma – 194 458 Eur);
- panaikinti teritorinės muitinės sprendimą arba patenkinti skundą – 17 (bendra suma –
113 320 Eur);
- iš dalies panaikinti arba iš dalies patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą – 4 (bendra suma – 27 204
Eur);
- kiti (dėl skundo trūkumų pašalinimo, termino skundui paduoti atnaujinimo, skundo nagrinėjimo
sustabdymo, mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinimo) – 128.
7.3. Muitinės interesų atstovavimas teismuose administracinėse ir civilinėse bylose
20 Muitinės departamento sprendimų apskųsta Mokestinių ginčų komisijai prie LR Vyriausybės, 1 –
Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, 24 – pirmos instancijos teismams ir 9 – Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui.
Teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir Mokestinių ginčų komisijoje prie LR
Vyriausybės vyko 93 posėdžiai.
Sprendimai priimti 67 bylose.
Pirmos instancijos teismuose (apygardų administraciniuose teismuose) išnagrinėta
30 bylų, iš jų: 27 bylos laimėtos (bendra suma – 3 844 716 Eur), 3 bylos pralaimėtos.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėta 19 bylų, iš jų 18 bylų laimėta (bendra suma –
10 229 727 Eur), 1 byla grąžinta Muitinės departamentui nagrinėti iš naujo.
Kauno apylinkės ir Lietuvos apeliaciniame teismuose išnagrinėta ir laimėta po 1 bylą.
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Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės išnagrinėta 15 bylų, iš jų 11 bylų laimėta (bendra suma –
488 557 Eur), 1 byla pralaimėta (bendra suma – 17 284 Eur), 3 bylos grąžintos Muitinės departamentui nagrinėti iš
naujo.
Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje išnagrinėta ir laimėta 1 byla.
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Atliktų muitinės formalumų atitikties nustatytiems reikalavimams lygis, proc.
(muitinės prievolininkų atliktų muitinės formalumų santykis su nustatytais pažeidimais)

1 pav.

Muitinės prievolininkų apskaičiuotų mokesčių teisingumo lygis, proc.
(muitinės deklaracijose muitinio įforminimo metu apskaičiuotų mokesčių sumos santykis su muitinės deklaracijose
muitinio įforminimo metu apskaičiuotų ir po mokestinių patikrinimų priskaičiuotų mokesčių suma)

2 pav.
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Muitinės prievolininkų, laiku įvykdžiusių atidėtas mokestines prievoles, lygis, proc.
(debitorių, kuriems buvo taikomas mokėjimo atidėjimas ir laiku įvykdžiusių įsipareigojimus, skaičiaus santykis su
debitorių, kuriems buvo taikomas mokėjimo atidėjimas, skaičiumi)

3 pav.

Incidentų priežiūros srityje, kai padaryta reikšminga žala visuomenei ir (ar) rinkai (muitų teisės aktų
pažeidimų, užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę), skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų (vnt.)
(per ataskaitinį laikotarpį pradėtų ikiteisminių tyrimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
199 straipsnio („Kontrabanda“) ir 199 straipsnio 2 novelos („Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis
prekėmis“) skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų)

4 pav.
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Mokestinės nepriemokos be sumų, dėl kurių vyksta ginčai, lygis, proc.
(mokestinės nepriemokos be sumų, dėl kurių vyksta ginčai, santykis su mokestine nepriemoka)

5 pav.

Visuomenei pavojingų prekių sulaikymo atvejų skaičius, vnt.
(per ataskaitinį laikotarpį sulaikytų visuomenei pavojingų prekių atvejų skaičius. Visuomenei pavojingos prekės:
šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys, sprogstamosios, radioaktyviosios medžiagos ar kitos strateginės
prekės, nuodingosios, stipriai veikiančios, narkotinės, psichotropinės medžiagos arba narkotinių ar psichotropinių
medžiagų pirmtakai (prekursoriai)

6 pav.
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Asmenų, teigiamai įvertinusių teiginį, kad muitinės pareigūnų konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti
teisės aktus ir jų laikytis, dalis

7 pav.

Ūkio subjektų, teigiamai įvertinusių teiginį, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir
jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant
užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui,
dalis, proc.

8 pav.
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Ūkio subjektų, teigiamai įvertinusių teiginį, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, proc.

9 pav.

Mėginių, ištirtų neilgiau nei per 30 darbo dienų, dalis, proc.
(per ataskaitinį laikotarpį Muitinės laboratorijoje per 30 d.d. nuo mėginio gavimo datos ištirtų mėginių dalis)

10 pav.
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Privalomosios tarifinės informacijos dokumentų, išduotų greičiau nei per 3 mėnesius, dalis, proc.

11 pav.

Vidutinė mokestinių patikrinimų trukmė, d.d.

12 pav.
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Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, proc.
(patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais)

13 pav.

Muitinės audito rezultatyvumas, proc.

14 pav.
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Vidutinė tikslinių muitinių patikrinimų trukmė, d.d.

15 pav.

Patikrinimų, atliekamų iš anksto informavus tikrinamą LR asmenį, dalis, proc.

16 pav.
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Atliktų neplaninių patikrinimų dalis, kai nustatyti teisės aktų pažeidimai, proc.

17 pav.

Importo ir eksporto deklaracijų, įformintų per 0–60 min., dalis nuo visų įformintų importo ir eksporto
deklaracijų, proc.
(Importo ir eksporto deklaracijų, įformintų per 0–60 min., santykis su visomis įformintomis importo ir eksporto
deklaracijomis)

18 pav.
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Muitinės pareigūnų paskirstymas pagal ūkio subjektų veiklos priežiūros sritis, proc.

19 pav.

