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I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS 2018 M. 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 2018 m. rezultatai vykdant nustatytus tikslus:

- finansinių interesų apsaugos srityje
 Į valstybės biudžetą surinkta 170 mln. 748 tūkst. 684 eurai muitų, akcizų ir importo PVM.
Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 116 proc.
 Kontroliuojant importuojamų prekių muitinį įvertinimą ir vykdant tarifinio reguliavimo priemonių
taikymo kontrolę po prekių išleidimo patikrintas 13 904 prekių deklaravimo muitinei teisingumas. Atlikus
tikrinimus papildomai priskaičiuota 7 mln. 297 tūkst. eurų mokesčių (2017 m. patikrintos 13 948 prekės ir
priskaičiuota 5 mln. 507 tūkst. eurų).
 Atlikus 160 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitinės
įgyvendinamų teisės aktų taikymu, mokestinių patikrinimų, papildomai priskaičiuota 5 mln. 840 tūkst. eurų
mokesčių ir su jais susijusių sumų.
 Muitinė užkardė 30 mln. 2,12 tūkst. eurų žalos valstybei dydį.

- kovos su neteisėta prekių apyvarta srityje
 Pradėti 49 ikiteisminiai tyrimai dėl tabako gaminių kontrabandos ir(ar) neteisėto disponavimo.
 Pradėti 342 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos bei
neteisėto jų disponavimo.
 Dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais ataskaitiniu laikotarpiu pradėti 7 ikiteisminiai
tyrimai.
 Sulaikyta cigarečių, tabako, alkoholio, ginklų ir strateginių prekių, grynųjų pinigų bei kitų
prekių, kurių preliminari vertė yra 25 mln. 530 tūkst. eurų.
- tarptautinės prekybos reguliavimo srityje
 Importo procedūroms įforminta 358 076 muitinės deklaracijos, eksporto procedūroms – 366 298
muitinės deklaracijos.
 Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos muitinėje įforminta apie 877 tūkst. Sąjungos/bendrojo tranzito
procedūrų, atlikti 163 tyrimai dėl nebaigtų Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų, dėl kurių atsirado mokestinė
prievolė.
 Išnagrinėti 47 nacionaliniai prašymai dėl intelektinės nuosavybės objektų apsaugos, o iš kitų
valstybių narių minėtu klausimu gauti 1 468 prašymai. Nustatyti 287 atvejai, kai prekės buvo sulaikytos dėl
intelektinės nuosavybės teisių (toliau – INT) pažeidimų. Sulaikyta 385 tūkst. 727 vnt. prekių.
 Nustatyti 9 atvejai, kai prekės buvo sulaikytos dėl CITES pažeidimų.
 Priimti 33 Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai.
 Muitinės laboratorijoje ištirti 1 879 mėginiai, išduoti 1 155 tyrimo dokumentai.
 Per ataskaitinį laikotarpį įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) statusas suteiktas ir
AEO leidimai išduoti 48 Lietuvos Respublikos asmenims. Pagal asmens prašymą sustabdytas vienos įmonės
AEO leidimo galiojimas. Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 90 Lietuvos Respublikos asmenų.
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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 45 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.
PROGRAMOS „FINANSŲ POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“
TIKSLO „SIEKTI EFEKTYVIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLOS“
ĮGYVENDINIMAS
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos (toliau –
muitinė) vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programos
„Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ 05 tikslą „Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės
veiklos“ kur muitinei suformuluoti 2 uždaviniai:
1. Užtikrinti teisėtą, saugią, sąžiningą ir sklandžią tarptautinę prekybą Lietuvoje taikant muitinės
priežiūros priemones;
2. Užtikrinti kokybiškas muitinės elektronines paslaugas.
1. FINANSINIŲ INTERESŲ APSAUGA
1.1. Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas
2018 metams muitinei nustatytas 146 mln. 779 tūkst. eurų muitų, akcizų ir PVM įmokų į valstybės
biudžetą surinkimo planas. Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą surinko 170 mln. 748 tūkst.
684 eurus muitų, akcizų ir PVM. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 116 proc. (surinkta 23 mln. 969 tūkst.
684 eurais daugiau nei planuota).
Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą (Eur)
Laikotarpis
Iš viso
I ketv.
II ketv.
III ketv.
IV ketv.

2017 m. surinkta 2018 m. planuota
(įskaityta)
surinkti (įskaityti)
147 201 813
34 235 535
33 455 617
39 346 983
40 163 678

146 779 000
34 650 000
35 855 000
37 074 000
39 200 000

2018 m.
surinkta
(įskaityta)
170 748 684
39 442 661
39 676 788
46 686 515
44 942 719

Gautų ir planuotų įplaukų (muitai, PVM, akcizai)
santykis proc. 2016–2018 m.
140
120
100

116
96

101

2016 m.

2017 m.

80
60
40
20
0
2018 m.

2018 m. pokytis, palyginti
2018 m. plano vykdymas
su 2017 m.
+/–
23 546 871
5 207 126
6 221 170
7 339 532
4 779 042

proc.
16
15
19
19
12

+/–
23 969 684
4 792 661
3 821 788
9 612 515
5 742 719

proc.
116
114
111
126
115

Surinktos įplaukos (muitai, PVM, akcizai) mln. Eur
2016–2018 m.
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1.2. Muitinės įplaukų struktūra
Didžiausią muitinės administruojamų mokesčių įplaukų dalį 2018 m. mėnesį sudarė muitai (68 proc.), PVM
(22 proc.) ir akcizai (10 proc.).

Muitinės administruojamų mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą
pagal mokesčių rūšis 2017 m. ir 2018 m.
(pagal Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestinę apyskaitą (forma 1–VP)
(Eur)
Mokesčių
rūšis
Muitai
Akcizai
PVM
Iš viso

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

2018 m. planuota
2018 m.
surinkti
surinkta
(įskaityti)
(įskaityta)
97 000 000
116 271 574
15 974 000
17 665 533
33 805 000
36 811 577
146 779 000
170 748 684

2018 m. pokytis,
palyginti su 2017 m.
+/–
proc.
15 066 597
15
3 342 771
23
5 137 502
16
23 546 871
16

Plano vykdymas
+/–
19 271 574
1 691 533
3 006 577
23 969 684

proc.
120
111
109
116

Muitinė, be mokesčių įplaukų, į valstybės biudžetą pervedė 714 tūkst. 19 eurų pajamų už valstybės
rinkliavas, palūkanas už paskolas, baudas ir konfiskuotas prekes.
Iš viso per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės biudžetą pervedė 171 mln. 462 tūkst. 703 eurus
mokesčių ir kitų pajamų.
1.3. Muitai
Didžiąją muitinės surenkamų mokesčių dalį sudaro muitai. Per ataskaitinį laikotarpį muitinė į valstybės
biudžetą surinko 116 mln. 271 tūkst. 574 eurus muitų, arba 15 proc. (15 mln. 66 tūkst. 597 eurais) daugiau negu 2017
metais.
Patvirtintas muitų surinkimo planas įvykdytas 120 proc. (surinkta 19 mln. 271 tūkst. 574 eurais daugiau 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.
2018 m. muitinės administruojamų muitų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m.
lapkričio mėn. importuotų muitais apmokestintų prekių srautai. 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn.
importuotų prekių grynoji (neto) masė, palyginti su 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn., padidėjo
6 procentais.
2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn. importuotų ir importo mokesčiais apmokestintų prekių
statistinė vertė, palyginti su 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. lapkričio mėn., padidėjo 9 procentais.
Pažymėtina, kad absoliučiai didžiausias apskaičiuotų muitų padidėjimas įvyko transporto priemonių ir jų
įrangos prekių grupėje (4 mln. 325 tūkst. eurų, 30 proc.). Daugiausia apskaičiuotų muitų sumažėjo keramikos,
stiklo, brangakmenių ir monetų prekių grupėje (211 tūkst. eurų, 6 proc.).
1.4. Pridėtinės vertės mokestis
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 36 mln. 811 tūkst. 577 eurus PVM, arba 5 mln. 137 tūkst. 502 eurais
daugiau negu 2017 m. Patvirtintas PVM surinkimo planas įvykdytas 109 proc. (surinkta 3 mln. 6 tūkst. 577 eurais
daugiau nei planuota).
PVM surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn. importuotų ir PVM
apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuotas importo PVM, kuris turėjo būti
sumokėtas per 2018 m., sudarė apie 1 mlrd. 940 mln. 739 tūkst. eurų, t. y. 15 proc. (250 mln. 846 tūkst. eurų)
daugiau nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį, iš jų:
 apie 35 mln. 292 tūkst. eurų priklausė muitinės administravimo sričiai, t. y. 18 proc. (5 mln. 278 tūkst.
eurų) daugiau nei atitinkamą 2017 m. laikotarpį;
 apie 1 mlrd. 905 mln. 446 tūkst. eurų – VMI, t. y. 15 proc. (245 mln. 569 tūkst. eurų) daugiau nei per
atitinkamą 2017 m. laikotarpį.
Absoliučiai didžiausias apskaičiuoto PVM padidėjimas įvyko chemijos pramonės produktų prekių grupėje
(3 mln. 467 tūkst. eurų, 36 proc.). Daugiausia apskaičiuoto PVM sumažėjo tabako prekių grupėje (3 mln. 146 tūkst.
eurų, 42 proc.).
1.5. Akcizai
Muitinė į valstybės biudžetą surinko 17 mln. 665 tūkst. 533 eurus akcizų. Ataskaitiniu laikotarpiu akcizų
buvo surinkta 23 proc. (3 mln. 342 tūkst. 771 euru) daugiau negu 2017 m. Patvirtintas akcizų surinkimo planas
įvykdytas 111 proc. (mokesčių surinkta 1 mln. 691 tūkst. 533 eurais daugiau nei planuota).
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Akcizų surinkimą didžiąja dalimi lėmė 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn. importuotų ir
akcizais apmokestintų prekių srautas. Šiuo laikotarpiu importuotoms prekėms apskaičiuoti importo akcizai, kurie
turėtų būti sumokėti per 2018 m., sudarė apie 17 mln. 282 tūkst. eurų, t. y. 23 proc. (apie 3 mln. 284 tūkst. eurų)
daugiau nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį. Pažymėtina, kad daliai importuotų akcizais apmokestinamų prekių
prievolės mokėti akcizus neatsirado (apie 199 mln. 188 tūkst. eurų, t. y. 23 proc. mažiau (apie 60 mln. 652 tūkst.
eurų) nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį), nes šių prekių mokesčių (išskyrus muitus) apskaitos kontrolė perėjo
VMI*,iš jų:
 apie 9 mln. tūkst. eurų akcizų – už prekes, kurioms muitinė atliko privalomus importo veiksmus ir
vėliau, pagal ūkio subjektų prašymus, perdavė administruoti VMI;
 apie 189 mln. 838 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 (95 proc., 16 mln. 770 tūkst. 205 eurai). Už energinius produktus surinkta 253 tūkst. 641 euras
(1 proc.), o už apdorotą tabaką – 641 tūkst. 687 eurai (4 proc.) akcizų.
1.6. Muitinės administruojama mokestinė nepriemoka
2018 m. gruodžio 31 d. mokestinės nepriemokos muitinėje suma sudarė 139 mln. 308 tūkst. 458 eurus.
Duomenys apie muitinės mokestinę nepriemoką
Rodikliai

2017 m.

Mokestinė nepriemoka sausio 1 d., eurais

131 713 262

Mokestinė nepriemoka birželio 30 d., eurais

134 227 655

2018 m.

Kaita
Eur

proc.

128 005 275

-3 707 987

-3

137 714 116

3 486 461

3

Mokestinė nepriemoka rugsėjo 30 d., eurais

137 625 364

140 066 078

2 440 714

2

Mokestinė nepriemoka gruodžio 31 d., eurais
Mokestinės nepriemokos pokytis per metus, eurais

128 005 275

139 308 458

11 303 183

9

5 912 102

12 060 803

Mokestinės nepriemokos pokytis per metus, proc.

4
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Mokestinė nepriemoka per 2018 m. padidėjo 11 mln. 303 tūkst. 183 eurais, arba 9 procentais. Nepriemokos
padidėjimą didžiąja dalimi nulėmė už kontrabandines prekes apskaičiuoti ir nesumokėti mokesčiai.
Mokestinės nepriemokos struktūra pagal mokesčių rūšis 2018 m. gruodžio 31 d.
Mokesčių rūšis
PVM
Akcizai
Muitai
Kitos įmokos
Delspinigiai
Iš viso

Suma, Eur
22 765 329
59 860 341
5 403 094
24 429 554
26 850 140
139 308 458

Lyg. svoris, %
17
42
4
18
19
100

Didžiausią muitinės nepriemokų dalį sudaro akcizų nepriemokos, t. y. 59 mln. 860 tūkst. 341 euras
(42 proc.).
2018 m. iš užsienio šalių muitinių gauti 5 prašymai (dėl 21 tūkst. 54 eurų) dėl pagalbos išieškant mokesčius
ir su jais susijusias sumas. Per minėtą laikotarpį užsienio šalių muitinėms buvo išsiųsti 62 prašymai (dėl 9 mln.
191 tūkst. 152 eurų) dėl pagalbos išieškant mokesčius ir su jais susijusias sumas.
1.7. Užkardyta žala
Vienas iš rodiklių, parodančių muitinės kovos su šešėline ekonomika mastą, – užkardytos žalos valstybei
dydis. Užkardyta žala – mokesčių, kurie būtų buvę apskaičiuoti, jeigu neteisėtai įvežtos sulaikytos prekės būtų

*

pagal Akcizų įstatymo 21 str. 1 dalį.
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deklaruotos muitinei1, ir muitinės iniciatyva po muitinio įforminimo papildomai apskaičiuotų mokesčių suma.
2016–2018 m. užkardytos žalos valstybei dydžiai pateikti lentelėje.
Užkardytos žalos valstybei dydis 2016–2018 m., mln. Eur
50
40

39,49
29,38

30

30,2

20
10
0
2016 m.

2017 m.

2018 m.

1.8. Tarifinio reguliavimo priemonių ir prekių muitinės vertės tikrinimai po muitinio įforminimo ir
papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Vykdant prekių muitinės vertės tikrinimus įforminimo metu 27 361 prekei (4,60 proc. importo
procedūroms deklaruotų prekių) buvo taikyti antriniai muitinio įvertinimo metodai ir papildomai priskaičiuota
31mln. 640 tūkst. eurų, vienai patikrintai prekei vidutiniškai priskaičiuoti 1 156 eurai importo mokesčių.
Vykdant importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimus po prekių išleidimo, patikrintos 7 242 prekės
(1,22 proc. importo procedūrai deklaruotų prekių) ir papildomai priskaičiuota 6 mln. 4 tūkst. eurų importo
mokesčių.
Siekiant patikrinti deklaruotų prekių klasifikavimo, kilmės, kitų tarifinio reguliavimo priemonių taikymo
teisingumą patikrinta 4 810 prekių ir nustatyti klaidingai deklaruoti 846 prekių duomenys (patikrinimų
rezultatyvumas – 27,4 proc.), papildomai apskaičiuota apie 543 tūkst. eurų muitų ir kitų mokesčių.
Reikšmingiausi ataskaitinio laikotarpio patikrinimai – dėl muitinės vertės. Jo metu papildomai apskaičiuota
6 mln. eurų (82 proc.) (2017 m. didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį (56 proc.) sudarė mokesčiai,
apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių klasifikavimą).
Papildomai priskaičiuoti mokesčiai po muitinio įforminimo
Tikrinimai

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

2017 m.
Papildomai
Patikrintų prekių
priskaičiuota
skaičius
mokesčių, tūkst.
Eur
7 430
1 363
2 680
1 004
2 364
60
1 474
3 081
13 948
5 507

2018 m.
Papildomai
Patikrintų prekių
priskaičiuota
skaičius
mokesčių, tūkst.
Eur
7 242
6 004
2 470
374
2 016
104
2 176
815
13 904
7 297

1.9. Asmenų ūkinės ir komercinės veiklos tikrinimai
Atlikta 160 Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės
aktų taikymu, mokestinių patikrinimų ir papildomai priskaičiuota 5 840 tūkst. eurų mokesčių ir su jais susijusių
sumų (2017 m. – 197 LR asmenų mokestiniai patikrinimai ir 2 371,8 tūkst. eurų).
Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį – 53 proc. – sudarė importo
muitas, 28 proc. – importo PVM, o su mokesčiais susijusios sumos (delspinigiai ir baudos) – 19 procentų.

1

Pažymėtina, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų sulaikymai užkardytos žalos valstybei dydyje neatsispindi. Jų teisėta
apyvarta yra griežtai ribojama, o neteisėtu būdu gabentų sulaikytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė neskaičiuojama,
susiję asmenys traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
***

„iš viso“ gali neatitikti dėmenų sumos dėl apvalinimo paklaidos.
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Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės aktų taikymu,
patikrinimai ir papildomai priskaičiuoti mokesčiai
Ataskaitinis laikotarpis

Atlikta patikrinimų

2017 m.
2018 m.

Patikrinimai, kurių
metu nustatyti
pažeidimai

197
160

149
132

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

2 372
5 840

Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį daugiausia papildomai priskaičiuota mokesčių dėl neteisingai deklaruoto
prekių nomenklatūros (TARIC) kodo. Papildomai priskaičiuota 4 mln. 286 tūkst. eurų, arba 73 proc. papildomai
priskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų.
1.10. Tarifinių kvotų administravimas
Per ataskaitinį laikotarpį Europos Komisijai perduoti 6 8433 asmenų pateiktų tarifinių kvotų prašymai,
kurių 99,5 proc. buvo patenkinti (52 prašymai buvo patenkinti iš dalies, 32 – nepatenkinti, kadangi tarifinės kvotos
buvo išeikvotos).
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 61 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 49 ikiteisminius tyrimus dėl tabako gaminių kontrabandos ir (ar)
neteisėto disponavimo, t. y. 9 proc. mažiau nei 2017 metais (54).
Daugiausia (34 proc.) tabako gaminių sulaikyta šalies viduje (2017 m. – 66,7 proc.). Prie sienos su
Baltarusija sulaikyta 29 proc. (2017 m. – 18,5 proc.), prie sienos su Latvija – 12 proc. (2017 m. – 0,8 proc.), prie
sienos su Lenkija – 14 proc.(2017 m. – 12,8 proc.), prie sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi 2018 m.
– 11 proc. (2017 m. – 1,2 proc.) tabako gaminių.
Alkoholis
Muitinėje buvo pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo alkoholio produktais,
per 2017 m. – 4 ikiteisminiai tyrimai.
Pastaraisiais metais pastebimas 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 alkoholinių gėrimų kiekius.
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 342 ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos ir
neteisėto jų disponavimo. Palyginti su 2017 m. (235), ikiteisminių tyrimų pradėta 45 proc. daugiau.
Išlieka populiaru siųsti(s) narkotinių ir psichotropinį poveikį turinčias medžiagas pašto siuntomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti 332 ikiteisminiai tyrimai dėl mėginimų minėtas medžiagas siųsti(s) pašto
siuntomis, t. y. 51 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–gruodžio mėn. (220). Dažniausiai iš siunčiamų narkotinių
medžiagų – MDMA (žinoma pavadinimu ekstazis), LSD, 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). 2018 m. muitininkai sulaikė 1 085 kg kvaišalų.
Naftos produktai
2018 m. muitinė pradėjo 1 ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto gabenimo/disponavimo naftos produktais.
2017 m. Lietuvos Respublikos muitinėje buvo pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai dėl minėtų produktų neteisėto
gabenimo/disponavimo.
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2.2. Rizikos valdymas
Siekiant nustatyti galimus pažeidimus, tačiau netrukdyti teisėtiems prekių gabenimams, muitinėje veikia
rizikos valdymo sistema (RIKS). Informacija apie riziką gaunama iš OLAF, ES valstybių narių muitinių (RIF),
VMI, muitinės struktūrinių padalinių, taip pat kitais kanalais. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išanalizuoti 2 237
pranešimai.
Siekiant užkardyti muitinės taisyklių pažeidimus ir vengimą mokėti priklausančius mokesčius, sukurti
2 667 nauji rizikos profiliai, 1622 iš jų įdiegti į RIKS. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje veikė 2 479 rizikos
profiliai, iš jų RIKS – 963.
2.3. Nustatyti pažeidimai
Muitinės pareigūnai nustatė 12 783 pažeidimus. Palyginti su 2017 m. (8 684 pažeidimai), nustatytų
pažeidimų skaičius išaugo 47 procentais.
2018 m. muitinės pareigūnai surašė 8813 administracinį nusižengimų protokolą (ANP) ir, palyginti su 2017
m., tai yra 75 proc. daugiau (5 041). Nusižengimų dėl kontrabandos nustatyta 2 555 (arba 28 proc.) ir palyginti su
2017 m. (1 832), nustatyta 39 proc. daugiau. Daugiausia (2 623, arba 29 proc.) nustatyta nusižengimų dėl pavojingų
krovinių vežimo automobilių keliais (t. y. nustatytų ADR reikalavimų nesilaikymo), ir palyginti su 2017 m. (755),
šių pažeidimų nustatyta 3 kartus daugiau. Nusižengimų dėl transporto priemonių savininkų ar valdytojams
nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimo nustatyta 887 (arba 10 proc.), tačiau, palyginti su 2017
m. (1 142), nustatyta 22 proc. mažiau.
2017 m. ir 2018 m. nustatyti pažeidimai
1 lentelė
Pažeidimai

2017 m.

2018 m.

Kaita, proc.

Administracinių teisės pažeidimų protokolai

5 041

8 813

+ 75

Prekių sulaikymo protokolai
Ikiteisminiai tyrimai
Kiti2

2 204
353
1 086

1 932
446
1 592

 12
+26
+47

Iš viso

8 684

12 783

+ 47

Duomenų šaltinis: ANR, NBVŽS, ANP/PSP, RIKS3 AUDIT

2.4. Ikiteisminiai tyrimai
Lietuvos Respublikos muitinėje pradėti ikiteisminiai tyrimai 2016–2018 m., vnt.
Muitinė pradėjo 446 ikiteisminius tyrimus, arba
26 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu
(353). Daugiausia pradėta, išskirta ir gauta ikiteisminių
tyrimų dėl narkotinių medžiagų kontrabandos,
neteisėtos apyvartos (77 proc.) ir, palyginti su 2017 m.
tuo pačiu laikotarpiu, jų pradėta 46 proc. daugiau (235).

2.5. Prekių sulaikymai
Lietuvos Respublikos muitinės sulaikytos prekės 2016–2018 m., mln. Eur
Dėl muitų teisės aktų pažeidimų muitinės
pareigūnai sulaikė prekių, kurių preliminari vertė – 25
mln. 530 tūkst. eurų. Vidutinė prekių vertė vieno
sulaikymo metu – 5,1 tūkst. eurų (2017 m. – 5,4 tūkst.
eurų).
Akcizinių prekių sulaikymo atvejų (3 690),
palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu (3 285),
nustatyta 12 proc. daugiau.
Sulaikytų akcizinių prekių vertė – 23 mln. 753
tūkst. eurų, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu
(19 mln. 569 tūkst. eurų), 21 proc. didesnė.
2

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.

2017 m. ir 2018 m. sulaikytos prekės
(Duomenų šaltinis: NBVŽS, SPREK)
Prekės

Sulaikymo
atvejai
2017
2018
m.
m.

Kiekis
2017 m.

Preliminari vertė EUR
2018 m.

Cigaretės (vnt.)
Tabakas (kg)

3 089

3 233

128 370 330
19 136,552 kg

Alkoholis (litrai)

193

442

7 445,93

14 898

3

15

102 430

24 550

235

342

7

7

Naftos produktai (kg)
Narkotinės ir
psichotropinės
medžiagos3
Grynieji pinigai
Ginklai ir strateginės
prekės
Kitos prekės7
Iš viso

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

131 962 695
100 318

1 086,689 kg
9 271 vnt.
298 106

2017 m.

2018 m.

17 976 554
1 382 512

20 818 177
2 748 500

94 822
114 717

24 581

...4

...3

408 339

298 106

5

...6

11

12

-

-

89 308

623

1001

-

-

2 333 154

4 161

5 052

×

×

162 230

1 478 508

22 399 406

25 530 102

2.6. Sulaikytų prekių administravimas
III tipo atvirojo muitinės sandėlio pajamos sudarė 490 tūkst. 480 eurų.
Į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį priimta muitinės sulaikytų prekių už 12 324 913 eurų pagal 4 844
pranešimus iš sulaikymą vykdžiusių muitinės įstaigų. Išlaiduota iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio prekių
už 10 030 346 eurų (tarp jų grąžinta prekių už 1 280 032 eurus). Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. –
18 311 073 eurai. Buvo gauti ir vykdomi 4 442 sprendimai (nutarimai) dėl į III tipo atvirąjį muitinės sandėlį
perduotų saugoti prekių. III tipo atvirojo muitinės sandėlio apskaitos programoje apskaityta 8 301 tokių prekių
pozicija.
Gauti 3 664 pranešimai ir 904 nutarimai iš kitų valstybės institucijų dėl prekių, neturinčių Sąjungos prekių
muitinio statuso, sulaikymo. III tipo atvirojo muitinės sandėlio apskaitos programoje apskaityta 4 521 tokių prekių
pozicija.
Realizuota prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, už 427 470 eurų. Buvo paskelbti 9
konkursai, 32 aukcionai, pateikti 26 pasiūlymai pagal sudarytas sutartis.
Organizuoti 34 tabako gaminių naikinimai, 2 alkoholio produktų naikinimai ir 9 kitų prekių naikinimai.
2018 m. sunaikintos nerealizuotinos prekės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3

Prekių kategorija, matavimo vienetai

Kiekis

Cigaretės, vnt.
Tabakas, kg
Alkoholis ir jo gaminiai, ltr
Prekės, kurios kaip įtariama pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės
teises (rūbai, avalynė, galanterija, laikrodžiai, žaislai),
kg / vnt. / npr
Plaukų lakas ir plaukų formavimo putos, kg
Ne Sąjungos muitinį statusą turinčios prekės (medikamentai, maisto papildai,
įvairios pavojingos medžiagos), gr / kg / ltr / vnt.
Sąjungos muitinį statusą turinčios prekės (medikamentai, maisto papildai,
įvairios pavojingos medžiagos), kg / vnt.
Sąjungos muitinį statusą turinčios prekės (maisto produktai) grm/ kg/vnt.
Ne Sąjungos muitinio statuso prekės (maisto prekės) kg/vnt.
Daiktiniai įrodymai (kg/m3/vnt.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos ir jų pirmtakai (prekursoriai) kg

201 997 209
16 150,29
6 224,96
97,68/94 998/520
2 000
18 344/149,634/78/36 020
500,140/4 318
820/531,7/6 521
321,10/429 048
19 892,64/41,8/1 296
1 090,00

Ikiteisminių tyrimų duomenys
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė neskaičiuojama
5
Į sulaikytų prekių vertę neįskaičiuota Ikiteisminiuose tyrimuose sulaikytų ginklų vertės
6
Sulaikytų prekių vertė nenurodyta
7
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.
4
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2.7. Mobiliųjų grupių postų veikla
Mobiliųjų grupių postų (toliau – MGP) pareigūnai nustatė 3 231 pažeidimą, iš jų 154 atvejai dėl
kontrabandos, 288 – dėl akcizinių prekių laikymo, gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką. 30 atvejų, nustačius
pažeidimą, informacija buvo perduota ikiteisminiam tyrimui pradėti. Nustatytų pažeidimų skaičius, palyginti su
2017 m. (2 432), padidėjo 33 procentais.
Dėl muitų teisės aktų pažeidimų MGP pareigūnai sulaikė prekių, kurių bendra vertė – 2,9 mln. eurų
(2017 m. – 1,7 mln. eurų). Vidutinė prekių vertė vieno sulaikymo metu – 2,4 tūkst. eurų (2017 m. – 2 tūkst. eurų).
MGP tikrinimų rezultatyvumas – 22 proc. (2017 m. – 19 proc.).
3. TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIEŽIŪRA
3.1. Ekstrastato sistema (importo ir eksporto procedūroms įformintos deklaracijos)
Importo procedūroms įformintos 358 076 muitinės deklaracijos (palyginti su 2017 m. 12,68 proc. daugiau),
iš jų elektroniniu būdu pateikta 99,89 proc. muitinės deklaracijų (2017 m. – 99,81 proc.), atitinkamai eksporto
procedūroms – 366 298 muitinės deklaracijos (3,66 proc. daugiau, palyginti su 2017 m.), iš jų elektroniniu būdu –
99,90 proc. (2017 m. – 99,84 proc.).
Muitinės deklaracijos, 2018 m.
Muitinės deklaracijos
Importas
Įprastinės procedūros
Bendras skaičius

Deklaracijų Prekių
skaičius
skaičius

Eksportas
Supaprastintos
procedūros

Elektroniniu būdu
pateikta

Deklaracijų Prekių
skaičius
skaičius

Bendras
skaičius

Prekių
skaičius

Supaprastintos
procedūros

Įprastinės procedūros

Elektronin
iu būdu
pateikta

Elektroniniu būdu
pateikta

Bendras skaičius

Bendras
skaičius

Elektroniniu būdu
pateikta

Prekių
skaičius

Deklaracijų Prekių
skaičius
skaičius

Deklaracij Prekių
ų skaičius skaičius

Prekių
skaičius

Prekių
skaičius

I ketv.

71 336

134 892 71 265

134 806 28 436

28 436

90 489

242 493

90 301

241 874

67 334

67 334

II ketv.

78 290

138 972 78 096

138 657 26 324

26 323

98 555

265 845

98 382

265 324

65 694

65 685

III ketv.

77 706

135 056 77 699

135 045 26 838

26 838

98 050

263 224

97 986

262 846

61 143

61 141

IV ketv.

82 579

147 429 82 475

147 274 32 038

32 038

112 494

289 497

112 406 289 196

67 690

67 688

2018 m.8

309 907

556 390 309 531

555 823 113 658 113 657 398 756

1 059 619 398 243 1 057 800 261 569 261 556

Duomenų šaltinis: Lietuvos muitinės duomenų saugykla (LMDS)

3.2. Intrastato sistema
Duomenys apie nustatytą prievolių teikti Intrastato ataskaitų skaičių, patvirtintų Intrastato ataskaitų skaičių
pagal pateikimo būdus, Intrastato prievolininkų skaičių, neįvykdytų prievolių skaičių ir Intrastato ataskaitų
surinkimo efektyvumą pateikti lentelėje.
Intrastato ataskaitos, 2018 m.
Intrastato ataskaitos (IA)
Patvirtinta IA

Prievolių
teikti IA
skaičius

Intrastato
prievolini
nkų
skaičius

Įvežimas

Išvežimas

I ketv.

25 275

6 663

14 955

II ketv.

25 252

6 291

III ketv.

26 151

IV ketv.
2018 m.

Neįvykdytų prievolių
teikti IA skaičius

Internetu

XML
formatu

Raštu

Nepateikusių
IA
prievolininkų
skaičius

11 813

25 687

272

809

369

461

353

96,8

14 974

11 797

25 632

292

847

382

403

359

97,0

6 517

15 241

12 189

26 166

280

984

397

420

363

97,0

27 625

6 932

15 698

12 653

26 914

313

1 124

630

670

473

95,9

104 283

7 524

61 863

49 213

105 875

1 208

3 993

689

1 145

801

98,1

Bendras skaičius

Įvežimas

Išvežimas

IA
surinkimo
efektyvumas
(proc.)

Duomenų šaltinis: Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema
(IDAIS)

Intrastato išvežimo ataskaitų teikimo riba mažėjo 11,8 proc.; statistinės vertės išvežimo ir įvežimo ribos
išliko nepakitusios. Didžiajai daliai (92 proc.) PVM mokėtojų išliko prievolė teikti Intrastato ataskaitas. Intrastato
8

Ketvirčių suma gali nesutapti su metine reikšme, nes ketvirčių informacija parengiama pasibaigus atitinkamiems ketvirčiams ir nekoreguojama.
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prievolininkams, 2017 m. nevykdžiusiems prekybos su ES šalimis, prievolė teikti Intrastato ataskaitas 2018 m.
buvo panaikinta, todėl prievolininkų skaičius 2018 m. vasario mėn. sumažėjo 4 procentais.
PVM mokėtojai, turintys prievolę teikti IA, konsultuojami teisės aktų nustatyta tvarka dėl IA pildymo,
pateikimo ir priėmimo. Suteikta 18 718 konsultacijų; 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, muitinės elektroninių
paslaugų portale buvo užsiregistravę 6 721 PVM mokėtojas ir tarpininkas. Išnagrinėti 993 rašytiniai prašymai
suteikti prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų portalo.
3.3. Tranzito sistema
Įforminta apie 877 tūkst. Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų, atlikti 1163 tyrimai dėl nebaigtų
Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų, dėl kurių atsirado mokestinė prievolė. Centrinė tranzito įstaiga per savaitę
vidutiniškai gauna ir išsiunčia apie 100 dokumentų.
Į TIR sistemą priimta 15 naujų įmonių, pašalintos 67 įmonės. Iš viso TIR sistemoje yra 716 vežėjų įmonių.
Nuolat atnaujinami duomenys Lietuvos Respublikoje registruotų TIR procedūros vykdytojų sąraše. Visa minėta
informacija pateikta TIR vykdomajai tarybai.
Muitinėje įforminta per 192 tūkst. TIR procedūrų.
3.4. Netarifinių priemonių taikymas
Per ataskaitinį laikotarpį muitinėje išnagrinėti 47 nacionaliniai prašymai dėl intelektinės nuosavybės
objektų apsaugos, o iš kitų valstybių narių minėtu klausimu gautas 1468 prašymai. Nustatyti 287 atvejai, kai prekės
buvo sulaikytos dėl INT pažeidimų. Sulaikyti 385 727 vnt. prekių. Nustatyti 9 atvejai, kai prekės buvo sulaikytos
dėl CITES pažeidimų.
3.5. Tarifinis prekių klasifikavimas
Patikrinus importo muitinės deklaracijose 1883 prekes dėl jų klasifikavimo teisingumo, pakeisti 854
deklaruotų prekių kodai.
Gauti 33 prašymai priimti visoje ES galiojančius Privalomosios tarifinės informacijos (toliau – PTI)
sprendimus; priimti 25 PTI sprendimai, 4 prašymų nagrinėjimas nutrauktas, pareiškėjui atsisakius PTI sprendimų.
Suteiktos 904 rašytinės tarifinio prekių klasifikavimo konsultacijos asmenims.
Muitinio įforminimo metu paimta 1 041 prekės pavyzdys prekių tarifinio klasifikavimo patikrinimui,
įforminti 1 145 prekių klasifikavimo aktai. Suklasifikuotų mėginių ėmimo efektyvumas – 42 proc. (įformintais
prekių klasifikavimo aktais 542 prekių mėginių pakeisti kodai).
3.6. Muitinės laboratorijos veikla
Muitinės laboratorija (toliau – Laboratorija) gavo 2 770 mėginių. Buvo ištirti 2 388 mėginiai, išduotas
2 021 tyrimo dokumentas. Didžiausią mėginių dalį sudarė etilo alkoholis ir etilo alkoholio turintys produktai
(440 mėginių), naftos produktai (487 mėginiai), naftos produktai (484 mėginiai), trąšos (191 mėginys), maisto
produktai ir tabakas (atitinkamai 145 ir 116 mėginių), metalų dirbiniai (96 mėginiai) ir kiti.
3.6.1. Tyrimai muitinės įstaigoms
Laboratorija muitinės įstaigoms pateikė 1 320 Tyrimo protokolų ir 18 Specialisto išvadų. Tai sudarė
66 proc. Laboratorijos išduotų tyrimo dokumentų (2017 m. – 66 proc.).
Prekės kodas pakeistas 78 proc. ištirtų mėginių (2017 m. – 72 proc.).
Laboratorijoje toliau buvo tiriamos nežinomos medžiagos, įskaitant narkotines ir psichoaktyvias. Ištirtas 71
teritorinių muitinių pateikti mėginys, identifikuotos 9 medžiagos (13 proc.), įtrauktos į kontroliuojamų narkotinių ir
psichotropinių medžiagų sąrašus.
3.6.2. Tyrimai juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms
Į Laboratoriją, prašydami atlikti tyrimus ir (arba) nustatyti prekių muitinės naudojamų nomenklatūrų
kodus, kreipėsi apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, apskričių vyriausieji policijos komisariatai, Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir kitos institucijos bei juridiniai asmenys.
Parengti 683 dokumentai dėl prekių tarifinio klasifikavimo. Tai sudaro 34 proc. Laboratorijoje per
ataskaitinį laikotarpį išduotų tyrimo dokumentų (2017 m. – 35 proc.). Ištirti 943 mėginiai (39 proc. ištirtų mėginių),
kurių didžiausią dalį sudarė etilo alkoholio turintys produktai, naftos produktai ir tabakas. Parengti 125 raštai
juridiniams ir fiziniams asmenims dėl prekių tarifinio klasifikavimo (2017 m. – 98 raštai).
3.7. Prekių kilmė
Išsiųstos 83 užklausos patikrinti 140 lengvatinę prekių kilmę patvirtinančius dokumentus, gautas 21
prašymas patikrinti 2 kilmės dokumentus. Išsiųstų patikrinti kilmės dokumentų dalis sudarė 0,2 proc. importuotų
prekių su lengvatomis (57 804 vnt.) skaičiaus.
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3.8. Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimas
AEO statusas suteiktas ir AEO leidimai išduoti 48 Lietuvos Respublikos asmenims (2017 m. – 11 asmenų).
Išnagrinėta 13 Lietuvos Respublikos asmenų prašymų suteikti AEO statusą. Pagal asmens prašymą sustabdytas
vienos įmonės AEO leidimo galiojimas.
Nuolat atliekama AEO sertifikatų turėtojų priežiūra. Įformintos 8 priežiūros ataskaitos, pagal kurias atlikus
rekontrolę įsitikinta, kad visi asmenys atitinka AEO statuso reikalavimus.
Galiojančius AEO sertifikatus šiuo metu turi 90 Lietuvos Respublikos asmenų.
3.9. Prekių muitinis įvertinimas
Parengtas Mokesčių už patentus ir licencijas patikrinimo kontrolinis klausimynas ir pravestas seminarų
ciklas tikrinimų srityje dirbantiems muitinės pareigūnams jo taikymo klausimais. Parengti ir pateikti kontrolės
institucijoms sulaikytų akcizais apmokestinamų prekių įvertinimo kriterijų rinkiniai (12 komplektų), taikomi prekių
muitinės vertės nustatymui ir mokesčių apskaičiavimui, nustatant teisinės atsakomybės rūšį. Taikant antrinius
muitinio įvertinimo metodus, muitinio įforminimo metu papildomai priskaičiuota 31 mln. 640 tūkst. eurų (27 proc.
daugiau) palyginti su 2017 m. (23 mln. 77 tūkst. eurų).
3.10. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
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 muitinės veikloje naudojamus kontrolinius klausimynus.
Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtas Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams
naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas.
Atlikta verslo apklausa apie importo/eksporto licencijų AGRIM/AGREX administravimo elektroninių
paslaugų kokybę.
Dalyvaujant LR vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-638 sudarytos
tarpinstitucinės darbo grupės dėl efektyvesnių kovos su šešėliniu automobilių verslu priemonių veikloje, pristatytas
muitinės siūlymas tobulinti teisinį reguliavimą, kad apskaičiuojant ir išmokant žalą turtui dėl kasko ir civilinio
draudimo atsiradusios žalos galima būtų atsižvelgti į transporto priemonės įsigijimo vertę. Tai skatintų asmenis,
perkančius transporto priemones, atsisakyti dalyvavimo klastojant pirkimo–pardavimo dokumentus mažinant
transporto priemonės sandorio kainą, palyginti su realiai mokama suma. Siūlymui buvo pritarta .
Muitinės vykdomi patikrinimai atliekami per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį, bet asmens
buveinėje atliekamų patikrinimų trukmė, apimanti faktiškai pas asmenį būtas patikrinimo dienas (vidutiniškai 17
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.
Toliau tobulinama asmenų atranka patikrinimams: naudojant RIKS3.AUDIT, atrenkami asmenys
tikrinimams pagal nustatytą aukščiausią riziką, taip pat muitinei gavus reikšmingos informacijos iš kitų šaltinių.
Muitinės veikla ūkio subjektų priežiūros srityje buvo gerai įvertinta LR ekonomikos ir inovacijų
ministerijos atliktame Pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje 2017 m.
įvertinime (taikant „švieslentės“ metodiką): muitinė pagal pažangumo indeksą (7.90) yra 4 tarp 54 vertintų
institucijų.
4. KOKYBIŠKŲ MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMAS
4.1. Integruotos muitinės informacinės sistemos priežiūra
Vykdant paslaugų teikimo sutartis prižiūrimi šie Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemiai ir
užtikrinamas jų funkcionavimo palaikymas:
- vykdoma Muitinės mobiliųjų grupių valdymo, užduočių planavimo ir pažeidimų analizės informacinės
sistemos (MGIS) garantinė priežiūra;
- teikiamos rizikos valdymo sistemos (RIKS) priežiūros ir palaikymo paslaugos);
- vykdoma Integruotos muitinės informacinės sistemos tinklinių paslaugų magistralės programinės
įrangos, sukurtos Webmethods produktų pagrindu, licencijų paketo atnaujinimo ir techninio
aptarnavimo bei tinklinių paslaugų magistralės programinės įrangos, įskaitant sąsajų migravimą,
techninė priežiūra;
- teikiamos Integruotos tarifų valdymo sistemos (ITVS) priežiūros ir palaikymo paslaugos;
- teikiamos Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) priežiūros ir palaikymo
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paslaugos;
- vykdoma Muitinės mobiliųjų grupių padėties nustatymo programinės įrangos (MMGPN) garantinė
priežiūra;
- teikiamos muitinės vidinės komunikacijos sistemos (VKS) priežiūros ir palaikymo paslaugos;
- vykdoma Baltijos šalių muitinių naudojamų rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo
(BAXE) garantinė priežiūra;
- teikiamos Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos (LMDS) priežiūros ir palaikymo
paslaugos;
- teikiamos Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis
surinkimo ir apdorojimo sistemos (IDAIS) priežiūros ir palaikymo paslaugos;
- teikiamos Muitinės efektyvumo rodiklių sistemos (MERS) priežiūros ir palaikymo paslaugos;
- teikiamos Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos bei
vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos (NAS ir VGI) priežiūros ir palaikymo bei
garantinės priežiūros paslaugos;
- teikiamos Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) priežiūros ir palaikymo paslaugos;
- teikiamos Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) priežiūros ir palaikymo paslaugos.
Baigtos teikti finansų apskaitos sistemos (FAS) garantinės priežiūros paslaugos, įvykdyta FAS darbo
užmokesčio modulio ir žmogiškųjų išteklių apskaitos posistemio pakeitimų paslaugų teikimo sutartis, MDAS
funkcijų ir klaidų taisymo paslaugų teikimo sutartis.
4.2. Elektroninės muitinės paslaugų tobulinimas
Pagal vykdomas paslaugų teikimo sutartis tobulinama Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistema, Nacionalinė
tranzito kontrolės sistema, Vieno langelio informacinė sistema, Garantijų valdymo sistema, atliekami bendros
naudotojų valdymo sistemos (BAP), atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus ir Integruotos muitinės
informacinės sistemos posistemių tarpusavio sąsajų ir sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis kūrimo
darbai. Įvykdyti Integruotos tarifų valdymo sistemos, Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos
tobulinimo darbai.
5. MUITINĖS VEIKLOS VALDYMAS
5.1. 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 tol galiojusį
Bendrijos muitinės kodeksą (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), priimtą 1992 metais. SMK – pagrindinis
muitų teisės aktas 28 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
parengtas ir periodiškai atnaujinamas Lietuvos Respublikos daugiamečio strateginio elektroninės muitinės
sukūrimo priemonių planas – MASP–LT.
Nuo 2018 m. liepos 3 d. vykdant LR Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės
apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
perduotos personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijos, panaikintos su minėtų funkcijų vykdymu
susijusios 37 pareigybės.
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 I-ojo 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.
Lapkričio mėn. po įvykusio išorinio KVS periodinio II-ojo priežiūros audito, patvirtinta LR muitinės
vadybos sistemos atitiktis LST EN ISO 9001:2015 standarto nuostatoms.
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2018 m. lapkričio 13 d. surengtas Muitinės departamento kolegijos posėdis, kuriame aptartas veiklos
efektyvumo tobulinimas ir darbo organizavimo derinimas muitinėje, pristatyta atlikta vadybos vertinamoji analizė
pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.
5.2. Personalo valdymas
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, muitinėje dirbo 2 001 pareigūnas, valstybės tarnautojas ir darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), iš jų 1 526 statutiniai pareigūnai, 346 karjeros valstybės
tarnautojai ir 129 darbuotojai.
Muitinės sistemoje 97 proc. pareigūnų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 proc. – aukštąjį
neuniversitetinį, 1 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą.
5.3. 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,
antikorupcijos ir vadovų lyderystės mokymams.
Mokymuose Muitinės mokymo centre ir kitose mokymo įstaigose bei įvairiuose projektuose dalyvavo
4 889 darbuotojai, iš jų 3516 – Muitinės mokymo centre, 1022 – kitose mokymo įstaigose ar projektuose, 80
pareigūnų dalyvavo seminaruose užsienyje.
Taikant viešųjų pirkimų procedūras centralizuotai organizuota mokymų už 18 814 eurus, mokymuose
dalyvavo 351 darbuotojas.
5.4. Kandidatų į tarnybą muitinėje tikrinimai
Patikrinti 234 asmenys, siekiantys eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje. Palyginti su 2017 m.
(288), patikrinta 19 procentų asmenų mažiau.
Dalyvauta 168 pokalbiuose su asmenimis, atliekant jų asmenybės savybių vertinimus. Palyginti su 2017 m.
(38), asmenybių savybių vertinimų buvo atlikta keturis kartus daugiau.
5.5. Tarnybinių nusižengimų prevencija ir tyrimas
Atlikta 30 Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimų, nustatyti 4 pažeidimai, dėl jų pradėti tarnybiniai patikrinimai.
Atlikti 47 informacijos apie galimai neteisėtus muitinės pareigūnų veiksmus tikrinimai; 18 atvejų priimti
sprendimai pavesti atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimus.
Pradėti 38 tarnybiniai patikrinimai. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skirta 31 muitinės pareigūnui
(12 – pastabų, 10 – papeikimų, 7 – griežti papeikimai, 2 – atleidimai iš pareigų).
5.6. Korupcijos prevencija ir kontrolė
Ataskaitiniu laikotarpiu nenustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų, nepareikšta įtarimų
muitinės pareigūnams (2017 m. – 5 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai, įtarimai pareikšti 6 muitinės
pareigūnams).
Įgyvendinant kitas korupcijos kontrolės ir prevencijos priemones, užfiksuoti 374 neteisėti pinigų siūlymo
atvejai muitinės pareigūnams. Iš jų 8 atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 227 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos, iš jų 7 asmenys teismo baudžiamaisiais įsakymais
pripažinti kaltais (paskirtos baudos), dėl 1 asmens galimai padarytos nusikalstamos veikos vis vyksta tyrimas.
Vykdant Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo
priemonių planą atlikta teisinių, organizacinių ir informacinių sistemų galimybių analizė, siekiant pereiti prie
centralizuoto tikrinimo po prekių išleidimo organizavimo modelio taikymo LR muitinėje, parengtos išvados ir
siūlymai dėl minėto modelio taikymo galimybių.
6. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR VIEŠIEJI RYŠIAI
6.1. Tarptautinis bendradarbiavimas
6.1.1. Dalyvavimas ES institucijų veikloje
Pagal LR Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų prašymus ir nustatytais terminais parengta, suderinta ir
pateikta 12 Lietuvos pozicijų dėl muitinės kompetencijai priklausančių ES teisės aktų projektų,
1 pozicija Coreper posėdžiui, 2 pozicijos ES Tarybos darbo grupių posėdžiams ir 27 pozicijos EK komitetų
posėdžiams, taip pat pateikti 86 pozicijų derinimo įrašai pagal kitų institucijų prašymus, parengti 2 dosjė
derybų dėl ES daugiametės finansinės programos 2021–2027 m. dosjė sąvadui: dėl ES Muitinių veiksmų
programos ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos
priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą.
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Muitinės pareigūnai dalyvavo ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių (komitetų) veikloje: 2 ES
Tarybos Muitinių bendradarbiavimo darbo grupės plenariniuose posėdžiuose, 38 Europos Komisijos Muitinės
kodekso komiteto pakomitečių posėdžiuose, 49 Muitinės kodekso ekspertų grupių posėdžiuose, 3 Europos bendrijų
ir Europos laisvosios prekybos asociacijos Bendrojo tranzito/formalumų supaprastinimo (bendrojo administracinio
dokumento) darbo grupės posėdžiuose, 3 PVM ateities darbo grupės posėdžiuose, 3 ES medienos reglamento ir
Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) reglamento ekspertų grupės
posėdžiuose, 2 Muitinių administracijų tarpusavio pagalbos ekspertų grupės posėdžiuose, 2 Muitų politikos grupės
posėdžiuose, 2 Bendrijos nuosavų išteklių patariamojo komiteto (ACOR) posėdžiuose, 1 Muitinių veiksmų
programos („Muitinė 2020“) komiteto posėdyje ir 2 Narkotikų ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
ekspertų grupės posėdžiuose.
Taip pat dalyvauta Europos policijos biuro (EUROPOL) Europos policijos vadovų ir muitinių generalinių
direktorių konvente, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) organizuotuose mokymuose ir
Rytų partnerystės Integruoto sienų valdymo administracinių gebėjimų stiprinimo projekto baigiamojoje
konferencijoje.
6.1.2. Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis ir ne ES šalimis
Vykdant 2017 m. pasirašyto ES Baltijos šalių muitinių tarnybų 2017–2019 metų bendradarbiavimo veiklos
planą:
– organizuotas techninis seminaras Vilniuje tarnybinių šunų mokymo tema;
– organizuotas Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos muitinių ir mokesčių tyrimų ekspertų bei
FRONTEX ir EUROPOL atstovų susitikimas Vilniuje siekiant geriau išnaudoti Baltijos šalių bendradarbiavimo
galimybes EUROPOL EMPACT platformoje;
– dalyvauta bendrų kontrolės veiksmų vykdant ne maisto produktų saugos ir atitikties kontrolę aptarimo
posėdyje Varšuvoje (Lenkija), tęsiami bendri kontrolės veiksmai;
– organizuotas susitikimas Vilniuje antikorupciniais klausimais;
– dalyvauta rentgeno įrangos ekspertų posėdyje Rygoje (Latvija).
Pasirašytas susitarimas tarp Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Estijos
Respublikos mokesčių ir muitų valdybos ir Latvijos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos dėl Baltijos
valstybių muitinės institucijų naudojamo rentgeno kontrolės sistemų bendro duomenų mainų tinklo (BAXE).
Bendradarbiauta su Vengrijos mokesčių ir muitinės administracija (NTCA) dalyvaujant pagal Hercule III
programą „Mokymai ir konferencijos“ vykdomame projekte „Kova su cigarečių kontrabanda ties išorine ES siena“:
2 Lietuvos muitinės pareigūnai vyko apsikeitimo vizito į Vengrijos Zahony pasienio kelio postą.
Dalyvauta ES valstybių narių ir Turkijos muitinių generalinių direktorių bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos
muitinių ir mokesčių administracijų vadovų metiniuose susitikimuose, Latvijos pajamų tarnybos 25-mečio proga
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Latvijos pajamų tarnyba – atvira ateičiai“.
Kovo 13 ir 14 d. LR muitinėje organizuotas Lietuvos ir Baltarusijos muitinių vadovų susitikimas, kurio
metu aptarti dvišalio bendradarbiavimo klausimai, situacija pasienyje, galiojančių susitarimų aktualumas. Taip pat
pasirašytas Ketinimų memorandumas dėl savitarpio pagalbos 2-ųjų Europos žaidynių, kurios vyks 2019 m.
Baltarusijos Respublikoje, metu.
Gruodžio 13 d. pasienio kontrolės punkte Kamenyj Log (Baltarusija) organizuotas Lietuvos ir Baltarusijos
muitinių vadovų susitikimas dėl bendrų veiksmų siekiant pakeisti kai kurių pasienio punktų statusą iš dvišalio į
tarptautinį bei eilių pasienyje mažinimo galimybes.
Muitinės departamente organizuoti ekspertų lygio susitikimai su Rusijos federalinės muitinės tarnybos
atstovu Baltijos šalyse, Rusijos ambasados Latvijoje patarėju ir Rusijos federalinės muitinės tarnybos vyr.
specialistu–ekspertu Latvijoje. Susitikimų metu aptarti aktualūs dvišalio LR muitinės ir Rusijos federalinės
muitinės tarnybos bendradarbiavimo klausimai.
6.1.3. ES programa „Muitinė 2020“
223 muitinės pareigūnai dalyvavo pagal ES programą „Muitinė 2020“ organizuotuose renginiuose: 108
projekto grupių posėdžiuose, 11 seminarų, 1 stebėjimo vizite, 4 administracinių gebėjimų stiprinimo vizituose ir 6
darbo vizituose, taip pat 28 posėdžiuose, 4 vizituose į pasienio postus ir 1 bandomajame mokyme pagal CELBET ir
CELBET II bei 2 posėdžiuose pagal ES programos „Muitinė 2020“ projektą „Ekspertų komanda, nagrinėjanti
naujus metodus, pagal kuriuos bus kuriamos ir naudojamos muitinių IT sistemos“ (Expert Team on new
approaches to develop and operate Customs IT systems; toliau – ETCIT projektas).
CELBET II projekto grupėse dalyvavo 5 muitinės ekspertai ir kiti muitinės atstovai. Įgyvendinant CELBET
II veiklos planą, rinkti duomenys apie atliekamą muitinės kontrolę ir turimą įrangą pasienio postuose; parengti,
užpildyti ir išanalizuoti klausimynai (Medininkai ir Kamenyj Log PKP) dėl subalansuotos PKP infrastruktūros
vystymo; dalyvauta mobiliųjų grupių jungtinėje operacijoje, kurios metu rinkti duomenys apie cigarečių ir
narkotikų sulaikymus žaliojoje zonoje; organizuotas CELBET II Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis projekto grupės ekspertų tarpžinybinis susitikimas klausimyno duomenų
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analizei aptarti (susitikime dalyvavo muitinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai, Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie LR susisiekimo ministerijos atstovas, Baltarusijos
valstybinio muitinės komiteto atstovai). Parengti, užpildyti ir išanalizuoti klausimynai dėl subalansuotos PKP
(Medininkai ir Kamenyj Log) infrastruktūros vystymo. LR muitinės ekspertai dalyvavo mobiliųjų grupių jungtinėje
operacijoje, kurios metu rinkti duomenys apie cigarečių ir narkotikų sulaikymus žaliojoje zonoje.
Gruodžio 11 ir 12 d. muitinei bei VSAT aktyviai bendradarbiaujant rengiantis bandomojo projekto
„Integruoto kontrolės modelio diegimas Lavoriškių PKP“ įgyvendinimui buvo surengtos konsultacijos su CELBET
II Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ekspertais (taip pat ir su Narvos
PKP (Estija), kur įdiegtas ir nuo 2016 m. funkcionuoja Integruotas kontrolės modelis, atstovais) bei Muitinės
mokymo centre organizuotas seminaras muitinės ir VSAT atstovams, siekiant suteikti bendrųjų ir specialiųjų žinių
apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir sinchronizuotų patikrinimų teigiamą poveikį pagreitinant sienos kirtimo
procesą.
Darbo vizituose muitinėje dalyvavo 1 Suomijos, 8 Makedonijos, 2 Latvijos ir 2 Ispanijos muitinės
pareigūnai.
4 pareigūnai dalyvavo 2 FRONTEX kartu su CELBET organizuotuose mokymuose dėl el. mokymosi
priemonės, skirtos pasienio ir muitinės tarnybų bendradarbiavimo gerinimui, kūrimo.
Rugsėjo 28 d. tarp Europos Komisijos ir Portugalijos mokesčių ir muitinės administracijos (projekto
koordinatoriaus) pasirašytas programos „Muitinė 2020“ ETCIT projekto dotacijos susitarimas. ETCIT projekte
dalyvaus 1 Lietuvos muitinės ekspertas.
Spalio mėn. Muitinės departamente ir Šalčininkų PKP organizuotas Šiaurės regiono pasienio postų tinklo
posėdis, kuriame dalyvavo ES Šiaurės regiono muitinių, LR muitinės ir VSAT atstovai.
6.1.4 ES programa „Horizontas 2020“
Gegužės 22 d. pasirašytas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekto
„Europos muitinių praktikų tinklas“ (toliau – PEN–CP projektas) Konsorciumo susitarimas ir liepos 28 d. –
PEN-CP projekto įgyvendinimo susitarimas. PEN–CP projekto veiklose dalyvaus Muitinės laboratorijos atstovai.
Spalio 23–26 d. Tune (Šveicarija) dalyvauta pirmajame PEN–CP projekto posėdyje.
6.1.5. Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje
Muitinės pareigūnai dalyvavo 13 Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) renginių.
Muitinės pareigūnas dalyvavo Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame Tarptautinės ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Veiksmų darbo grupės, skirtos kovai su neteisėta prekyba,
susitikime.
Dalyvauta Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato
organizuotame Konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo šalių susitikime
Ženevoje (Šveicarija).
Muitinės departamente organizuotas renginys pagal Konvencijos Sekretoriato ir Europos Komisijos
vykdomą projektą „Nelegali prekyba tabako gaminiais Europos Sąjungoje 2017–2018 m.: sąmoningumo ir
supratimo didinimas apie neteisėtą prekybą tabako gaminiais Europos Sąjungoje“ su už Protokolo įgyvendinimą
atsakingų institucijų atstovais.
6.1.6. Lietuvos Respublikos muitinės teikiama techninė parama kitų valstybių institucijoms
Muitinės pareigūnai įgyvendina 5 techninės paramos projektus.
Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projektas
(toliau – BOMCA 9 projektas) įgyvendinamas kartu su Latvijos valstybės sienos apsauga, Rygos technikos
universitetu ir Tarptautinės migracijos politikos vystymo centru. Birželio 5 d., Latvijos valstybės sienos apsaugai ir
ES delegacijai Kirgizijos Respublikoje pasirašius BOMCA 9 projekto įgyvendinimo pratęsimo susitarimą, pradėtos
įgyvendinti BOMCA 9 projekto pratęsimo etapo veiklos. Kartu su Latvijos valstybės sienos apsauga Vilniuje
organizuoti BOMCA 9 projekto Konsorciumo partnerių posėdis (lapkričio 5 d.) ir BOMCA 9 projekto viešinimo
renginys (lapkričio 6 d.).
Įgyvendinant BOMCA 9 projekto veiklos planą, muitinės ekspertai dalyvavo misijose prekybos
palengvinimo, netarifinių užsienio prekybos reguliavimo priemonių, rizikos valdymo integravimo į muitinės
kontrolės procesą ir sąveikos tarp kibernetinės žvalgybos, kriminalinės žvalgybos ir rizikos valdymo, ir pareigūnų
praktinių įgūdžių tobulinimo dėl nelegalių prekių ir transporto priemonių aptikimo klausimais.
ES Dvynių programos projektas „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas“
Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (toliau – Makedonija) įgyvendinamas kartu su Austrijos
federaline finansų ministerija ir Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra (AEI; pagrindinis ES Dvynių
programos projekto vykdytojas): 7 muitinės ekspertai dalyvavo 5 misijose rizikos valdymo klausimais ir 5 muitinės
ekspertai dalyvavo 12 misijų muitinės laboratorijos veiklos klausimais.
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Gegužės 14–18 d. pagal organizuotas Makedonijos muitinės administracijos pareigūnų mokomasis vizitas,
kurio tikslas – susipažinti su muitinės rizikos valdymo sistema.
ES Dvynių programos projektas „Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal Asociacijos
susitarimo reikalavimus“ Moldovoje įgyvendinamas kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra (jaunesnysis
projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).
Muitinės ekspertai dalyvavo 6 misijose bendrosios tranzito sistemos ir prekybos supaprastinimo, laikantis
reikalavimų, numatytų Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo prekėmis
konvencijose, įskaitant bendrojo administracinio dokumento (SAD) parengimo ir įgyvendinimo klausimais ir 9
misijose Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo konvencijų įgyvendinimo
klausimais.
Birželio 11–15 d. organizuotas Moldovos muitinės tarnybos pareigūnų mokomasis vizitas, kurio tikslas –
supažindinti Moldovos muitinės pareigūnus su praktiniais prekių deklaravimo ir tranzito aspektais, taip pat su
NTKS, Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) ir kitų Lietuvos muitinėje veikiančių informacinių
sistemų taikymu.
Rugsėjo 17–21 d. dalyvauta Italijos muitinėje organizuotame Moldovos muitinės tarnybos pareigūnų
mokomajame vizite, kurio tikslas – supažindinti Moldovos muitinės pareigūnus su praktiniais „vieno langelio“
principo taikymo aspektais.
ES Dvynių programos projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų
stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“ Moldovoje įgyvendinamas kartu su LR specialiųjų
tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, LR
Generaline prokuratūra ir CPVA. Muitinės ekspertai dalyvavo 4 misijose gebėjimų stiprinimo kovojant su
korupcija, taikant specialiuosius tyrimo metodus ir įrangą, klausimais.
Gegužės 21–25 d. Lietuvoje vykusio Moldovos teisėsaugos institucijų atstovų vizito metu organizuotas
Moldovos delegacijos apsilankymas Muitinės departamente.
Užbaigtas kartu su Vokietijos federaline finansų ministerija (pagrindinis ES Dvynių programos projekto
vykdytojas) ir Lenkijos finansų ministerija įgyvendintas ES Dvynių programos projektas „Parama Ukrainos
valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“: kovo 23 d.
Muitinės departamente organizuotas projekto baigiamasis renginys.
Įgyvendintas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Baltarusijos
Respublikos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas muitinio įvertinimo ir muitinės veiklos organizavimo
srityse“.
Organizuoti 2 muitinės pareigūnų darbiniai vizitai į Baltarusijos valstybinį muitinės komitetą (taip pat į
Kozloviči PKP ir Varšavskij Most PKP) ir 1 Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto atstovų darbinis vizitas
Lietuvos muitinėje (pasitarimas Medininkų PKP).
Pagal ES techninės paramos ir informacijos mainų (toliau – TAIEX) priemonę Muitinės departamento
pareigūnas vedė 2 seminarus Jeriche (Palestina) darbo organizavimo ir personalo veiklos sienų valdymo srityje bei
esminiais sienų valdymo gebėjimų stiprinimo klausimais, o gegužės 10 ir 11 d. organizuotas Palestinos pasienio ir
sienų perėjimo punktų administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovo ir ES pasienio pagalbos misijos Rafos
perėjimo punktui (EUBAM Rafah) vadovo vizitas, kurio tikslas – susipažinti su žmogiškųjų išteklių valdymu
Lietuvos muitinėje.
6.1.7. 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, muitinė glaudžiai bendradarbiauja
su užsienio valstybių, ypač kaimyninių šalių (Lenkijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Baltarusijos
Respublikos, Rusijos Federacijos, Ukrainos) muitinių administracijomis.
2016 m. įsteigtas Lietuvos ir Lenkijos pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centras
Budziske (toliau – Bendradarbiavimo centras). Kauno teritorinės muitinės pareigūnai, vykdantys keitimosi
informacija su Lenkijos Respublikos Bialystoko muitinės rūmų pareigūnais funkcijas, dalį jiems pavestų funkcijų
atlieka šio Bendradarbiavimo centro patalpose Budziske.
Ataskaitiniu laikotarpiu 784 atvejais informacija pateikta Lenkijos Respublikos muitinės pareigūnams, 602
atvejais informacija gauta iš Lenkijos Respublikos muitinės pareigūnų.
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 1 616 tokio pobūdžio
paklausimų. Į kitų šalių muitines įvairiais muitų teisės pažeidimų klausimais kreiptasi 774 kartus.
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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
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. Bendradarbiavimas su verslu
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.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuoti 11 MKK ir MKK pakomitečių teritorinėse muitinėse posėdžių
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, kuriuose diskutuota apie naujas galimybes verslui, pristatyti
muitinės sandėlių ir laikinojo saugojimo sandėlių veiklos ir priežiūros pokyčiai, planuojamos naujovės muitinės
veikloje, korupcijos prevencija ir kiti aktualūs klausimai.
Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryta Muitinės departamento ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė
eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių išgabenimo iš prekių pateikimo vietų procesui tobulinti. Organizuoti 4
minėtos grupės posėdžiai.
6.4. Viešieji ryšiai
6.4.1. Informacija Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje
Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje paskelbta aktuali verslui ir visuomenei informacija apie
prekių tranzito Rusijos Federacijoje, tabako ir tabako gaminių importo į Katarą, tarifinio klasifikavimo pakeitimus;
eksporto ir reeksporto deklaracijų pateikimą atgaline data, apie elektroninio eksporto manifesto taikymą oro ir jūrų
transportu išgabenamoms prekėms; apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Muitinės departamento pasirašytą sutartį,
pagal kurią informacija keičiamasi bus daug operatyviau; apie naujai įdiegtą Muitinės sprendimų valdymo
sistemos (MSVS) Verslininko portalo versiją; aktuali informacija asmenims, kertantiems Lietuvos−Rusijos sieną
lengvaisiais automobiliais dėl galimo užstato mokėjimo vairuojant lizingu įsigytą ar kitu būdu išsinuomotą
automobilį; informacija dėl transporto priemonių įvežimo į Ukrainos teritoriją tvarkos ir kt.
Siekiant informuoti verslą apie muitinės sistemų tvarkymo darbus ir galimus sutrikimus, sukurta rubrika
„Muitinės sistemų neprieinamumas“, kurioje informacija apie planuojamus atlikti muitinės sistemų stabdymus ir
kitus muitinės informacinių sistemų sutrikimus skelbiama visą parą.
Siekiant efektyviau koordinuoti informacijos, skelbiamos svetainėje, parengimą ir atnaujinimą
organizuotas interneto svetainės redakcinės kolegijos posėdis. Sukurtos naujos rubrikos „Teisinė atsakomybė“ ir
„Paslaugų įkainiai“, kuriose paskelbta informacija apie muitinės rinkliavas, muitinės taikomas sankcijas ir skundų
nagrinėjimą, kaip tai numatyta Prekybos palengvinimo susitarime.
Vykdant protokolinį susitikimo su verslu nutarimą, rubrikoje „Muitinės deklaracijų įforminimo trukmė“
kiekvieną mėnesį skelbiama centralizuoto importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų apdorojimo muitinio
įforminimo trukmė.
Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679,
svetainėje sukurta nauja rubrika „Asmens duomenų apsauga“ ir joje paskelbta informacija apie paskirtą duomenų
apsaugos pareigūną, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašas, kita duomenų
subjektų teisėms įgyvendinti aktuali informacija.
Sukurta nauja rubrika „Kalbos lygio nustatymas“, kurioje skelbiama visa informacija apie nemokamą anglų
kalbos lygio nustatymą ir pažymos išdavimą Muitinės mokymo centre.
Siekiant padėti Lietuvos verslui išvengti netikėtų pasekmių arba suskubti pasinaudoti esama padėtimi,
sukurta nauja rubrika „Brexitas“, kurioje skelbiama informacija apie derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš
Europos Sąjungos.
6.4.2. Komunikacija socialiniuose tinkluose
Muitinė apie savo veiklą informuoja visuomenę ir komunikacijos platformoje – socialiniame tinkle
„Facebook“. Čia beveik kasdien pateikiama aktualios informacijos muitinės klientams, keliautojams ir visiems,
besidomintiems institucijos veikla.
Muitinės sekėjų skaičius perkopė 10 300 (59 proc. moterų ir 41 proc. vyrų). Didžiausią auditoriją sudaro
žmonės, kurių amžiaus grupė nuo 25 iki 34 metų (47 proc.), nuo 18 iki 24 metų (25 proc.) ir nuo 35 iki 44 metų
(16 proc.).
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Daugiausia Lietuvos muitinės „Facebook“ paskyros sekėjų gyvena Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje,
Norvegijoje, Airijoje, Vokietijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Baltarusijoje, JAV.
Kaip vienas iš kanalų perduoti informaciją naudojamas socialinis tinklas „Youtube“, kuriame nuolat
publikuojama muitinės sulaikymų ir renginių vaizdo medžiaga.
6.4.3. Ryšiai su visuomene
Muitinė bendradarbiauja su daugeliu šalies žiniasklaidos priemonių. Aktuali informacija teikiama tiesiogiai
įvairiems žiniasklaidos atstovams.
Svarbios su muitinės veikla susijusios temos pristatomos organizuojant įvairius renginius ir susitikimus su
žiniasklaidos atstovais. Aktualiausios temos žiniasklaidoje, susijusios su muitinės veikla buvo kontrabandos
sulaikymai bei personalo situacija muitinėje.
Muitinės departamento generalinis direktorius dalyvavo A. Perednio tiesioginėje laidoje „Eilės LT–BY
pasienyje“ bei teikė interviu su apie situaciją muitinėje („Lrytas“), interviu „LNK“ televizijai dėl elektroninės
prekybos ypatumų ir „LRT“ televizijai apie muitinės konfiskuotas suklastotas prekes, taip pat dalyvavo žurnalistės
R. Miliūtės internetinėje TV laidoje „R.I.T.A“.
Pateikti komentarai žiniasklaidai apie kontrabandą ir šešėlį Lietuvoje, oro uostuose dažniausiai
konfiskuojamus daiktus, CITES konvenciją, draudimus kurui, brangiųjų ir tauriųjų metalų sulaikymus, pašto siuntų
gabenimą, elektroninę prekybą, komentuota situacija dėl į Lietuvą įvežtų trąšų, vaistų kontrabandos, muitinės
pareigūnų skaičiaus mažėjimo. Vežėjų portalams teikta informacija apie krovininio transporto problemas prie
sienos su Rusijos Federacija bei dėl transporto dokumento – e. važtaraščio naudojimo. Parengta informacija dėl
pašto siuntų iš Kinijos („Verslo žinios“), internetiniam portalui („TV3“) komentuota apie eiles
Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, pateiktas komentaras TUT. BY internetiniam portalui dėl Baltarusijos pilietės
sulaikymo oro uoste, taip pat dėl šio įvykio parengta informacija portalui „Novaja gazeta“. Komentuota situacija
apie Lavoriškių poste sulaikytus Šri Lankos nelegalus. Parengta informacija portalui „Lietuvos žinios“ dėl Brexito
įtakos muitinės veiklai.
Periodiškai teikta informacija šalies ir regioninėms žiniasklaidos priemonėms apie muitinės veiklos
naujoves. Iš parengtų 159 pranešimų apie muitinės aktualijas įvairios žiniasklaidos priemonės (spauda, radijas,
interneto portalai) parengė ir publikavo 98 pranešimus.
Muitinės muziejuje apsilankė 3 747 lankytojai (2017 m. – 2 366), kurie taip pat dalyvavo edukacinėje
programoje, rengiamoje kartu su Muitinės muziejaus visuomenės informavimo specialistu.
Vasario 16 d. ir kovo 11 d. proga bei Tarptautinės muziejų nakties, Žaidimų dienos Muitinės muziejuje,
Šuns dienos Muitinės muziejuje metu muziejus buvo atvertas visuomenei ir ekspozicijas jame apžiūrėjo apie 600
lankytojų.
Specialios muitinės istorijos paskaitos buvo rengiamos naujiems muitinės, bendradarbiaujančių institucijų,
užsienio muitinių pareigūnams, įvairių organizacijų ir švietimo įstaigų atstovams.
Rugsėjo 19–21 d. organizuota Tarptautinės muitinių ir mokesčių muziejų asociacijos 26-oji konferencija ir
šios asociacijos generalinės asamblėjos narių susitikimas. Renginio metu daugiau kaip 20 dalyvių iš Belgijos,
Kinijos, Čekijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų ir Lietuvos dalijosi patirtimi tema „Edukacinės programos muitinės muziejuose“.
Lapkričio 10 d. muitinės veikla pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 100-ųjų įkūrimo metinių
renginyje, surengti 3 kinologų ir muitinės tarnybinių šunų pasirodymai.
Gruodžio mėn. „Gražiausios Vilniaus vitrinos“ konkurse Muitinės departamento vitrina užėmė I vietą.
7. KITA SVARBI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS VEIKLA
7.1. Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas asmenims.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos
muitinėje yra nustatytos ir teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, kurių aprašymai skelbiami Viešųjų ir
administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.
Pagal nustatytą tvarką, paslaugoms stebėsenos ir analizės sistemoje suteikti identifikuojantys numeriai bei
su šių paslaugų teikimu susieti stebėsenos rodikliai.
7.1.1. „Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje,
profesinės kvalifikacijos suteikimas“ (rodiklis PAS30237)
Per ataskaitinį laikotarpį, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir laikyti kvalifikacinį egzaminą registravosi 468 asmenys, o 117 asmenų išlaikė kvalifikacinį egzaminą
ir jiems suteikta profesinė kvalifikacija.
Už asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje,
kvalifikacinius egzaminus į valstybės biudžetą surinkta 19 tūkst. 782 eurai.
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7.1.2. „Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas“ (rodiklis PAS1119).
Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinta 111 076 Intrastato ataskaitos (einamųjų metų ir ankstesnio laikotarpio
patvirtintų IA skaičius – 112 440).
PVM mokėtojai, turintys prievolę teikti IA, konsultuojami teisės aktų nustatyta tvarka dėl IA pildymo,
pateikimo ir priėmimo. Suteikta 18 718 konsultacijų.
7.1.3. „Informacijos apie Lietuvos Respublikos veiklą teikimas asmenims“ (rodiklis PAS1117)
Lietuvos muitinės interneto svetainės skyriuje „Aktualijos“ paskelbti 159 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.
Skyriuje „Artimiausi įvykiai“ paskelbtos 64 žinutės apie Lietuvos muitinėje vykstančius renginius ir kitus
su muitinės veikla susijusius įvykius.
Metinis administracinės paslaugos rodiklis apskaitomas pagal unikalių lankytojų skaičių interneto
svetainėje, kuris siekia 383 000 vartotojų ir 2313 pateiktų paklausimų el. paštu ir per socialinį tinklą „Facebook“.
7.1.4. „Asmenų konsultavimas“ (rodiklis PAS31572)
Muitinės departamento Informavimo grupė ir teritorinės muitinės teikia kvalifikuotą informaciją žodžiu ir
elektroniniu paštu fiziniams ir juridiniams asmenims apie muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymą.
Kasdien telefonu kreipiasi vidutiniškai 60 klientų, taip pat interesantai aptarnaujami jiems atėjus
į departamentą, elektroniniu paštu kasdien gaunama ir atsakoma vidutiniškai į 8,4 klausimo.
Gauti 2 126 elektroniniai paklausimai (2017 m. – 2 093) ir apie 15 060 klausimų telefonu. Daugiausia
klausimų buvo užduota apie pašto siuntomis gabenamų prekių apmokestinimą (347), prekių importą iš trečiųjų
šalių (361), keleivių įvežamas prekes iš trečiųjų šalių (207), muitinės procedūras (163), užklausų anglų (133) ir
rusų (53) kalbomis.
Per ataskaitinį laikotarpį teikiant administracinę paslaugą buvo suteiktos 17 525 konsultacijos ir 2 313
pateiktų paklausimų el. paštu ir per socialinį tinklą „Facebook“.
Siekiant pagerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos muitinėje,
įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas projektas „Vieningo informavimo ir
konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“ Tikimasi, kad įdiegus unifikuotą ir centralizuotą asmenų
aptarnavimo Lietuvos Respublikos muitinėje organizacinį modelį ir jo veiklą užtikrinančias priemones bus teikiama
vieningo asmenų informavimo ir konsultavimo muitinėje paslauga, taikant „vieno langelio“ principą. Įgyvendinant
minėtą projektą parengtos informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo optimizavimo gairės, organizacinis
modelis ir jo palaikymo įvertinimas bei informavimo ir konsultavimo paslaugų aprašas.

7.1.5. „Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas“ (rodiklis PAS31565)
Muitinės departamente gauti 286 skundai, priimta 419 sprendimų (bendra mokesčių suma –
33 419 359 Eur), iš jų:
- patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą arba skundą atmesti kaip nepagrįstą – 68 (bendra suma – 9 960
917 Eur);
- pavesti teritorinei muitinei atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą arba grąžinti
teritorinei muitinei nagrinėti iš naujo – 41 (bendra suma – 3 789 039,7 Eur);
- skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį mokesčių mokėtojui arba palikti skundą nenagrinėtu – 23 (bendra
suma – 9 019 367 Eur);
- pakeisti teritorinės muitinės sprendimą – 26 (bendra suma – 2 653 642 Eur);
- panaikinti teritorinės muitinės sprendimą arba patenkinti skundą – 17 (bendra suma – 7 495 481 Eur);
- iš dalies panaikinti arba iš dalies patvirtinti teritorinės muitinės sprendimą – 7 (bendra suma –
500 913 Eur);
- kiti (dėl skundo trūkumų pašalinimo, termino skundui paduoti atnaujinimo, skundo nagrinėjimo
sustabdymo, mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinimo) – 237.
- 7.1.6. „Deklaracijų priėmimas ir tvarkymas“ (rodiklis PAS30741)
Ataskaitiniu laikotarpiu įforminta 3 139 302 muitinės deklaracijos pateiktos elektroniniu būdu, ir 3 882 122
muitinės deklaracijos pateiktos visais būdais (taikant veiklos tęstinumo procedūrą).
Į suteiktos administracinės paslaugos apskaitą patenka šios muitinės deklaracijos: įprastinės importo ir
eksporto deklaracijos, išankstiniai pranešimai apie eksportuojamus kompensuojamus žemės ūkio produktus,
įvežimo ir išvežimo bendrosios deklaracijos, įprastinės tranzito deklaracijos, elektroniniai TIR knygelės duomenys,
laikinojo saugojimo deklaracijos ir asmenų deklaracijos (keleivių, grynųjų pinigų ir degalų deklaracijos).
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7.2. Muitinės interesų atstovavimas teismuose administracinėse ir civilinėse bylose
28 Muitinės departamento sprendimai apskųsti Mokestinių ginčų komisijai prie LR Vyriausybės,
1 – Lietuvos administracinių ginčų komisijai, 35 – pirmos instancijos teismams ir 18 – Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui.
Teismuose, Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės
vyko 115 posėdžių.
Sprendimai priimti 88 bylose.
Pirmos instancijos teismuose (apygardų administraciniuose teismuose) išnagrinėta 44 bylos, iš jų 41 byla
laimėta (bendra suma – 10 443 279 Eur), 2 bylos pralaimėtos, 1 grąžinta nagrinėti iš naujo.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėta 21 byla, iš jų 16 bylų laimėta (bendra suma –
5 015 132 Eur), 1 byla pralaimėta, 4 bylos grąžintos Muitinės departamentui. Mokestinių ginčų komisijoje prie LR
Vyriausybės išnagrinėtos 13 bylų, iš jų 11 bylų laimėta (bendra suma – 4 551 329 Eur), 2 bylos grąžintos Muitinės
departamentui.
Lietuvos administracinių ginčų komisijoje išnagrinėtos ir laimėtos 2 bylos.
Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėta ir laimėta 1 byla dėl žalos atlyginimo.
Kauno apygardos teisme išnagrinėta ir grąžinta pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo 1 civilinė byla
dėl nuostolių atlyginimo.
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme išnagrinėta 1 byla.

